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Isz Amerikos KARE Amerikonai
NAUJOS TAKSU TIE- 
i SOS NEPAKELS 
h TAKSAS

- ----------------------------•

Jusu Taksos Nebus 
Didesnes 

. Ji y _____
Washington, D.C.—Atsimin

kite, kad szitos naujos taksos 
lytisi tiktai po atitraukimui ne
kuriu paliuosavimu.

Tavo darbdavys žino apie 
tuosius nutraukimus ir paliuo- 
savimus.

Tosios valdiszkos taksos yra 
naujas būdas mokėjimo taksu 
pagal tavo uždarbi ir tokiu bu- 
du suczedinsi mokėjimą ne 
kaip visas taksas ant syk mo
kėti, ateinanti meta.

Pagal naujas tiesas tai czedi- 
ni taksas ant 1942 ir 1943 metu.

Neatidekie gervalingo mokė
jimo ir czedinimo būda.

Nepaliaukie pirkinet kares 
Bonus isz kožnos savo algos.

Mokekie regulariszkai isz sa
vo uždarbio, antBonu.

Suszelpinekie szita būda ku
ris tau prigialbes ateityje ir 
gialbsti visus laimėti szita ka
re.

Jeigu mes neužlaikysime szi
ta gervalini mokėjimą taksu 
dabar tai taksos ateinanti meta 
padididins ant puses tiek dau
giau.

Musu “vyrukai” neatsisako 
kovoti už mus — todėl ir mes 
neapleiskime juos !

Turėjo $10,000 Bet Ne
galėjo Iszmaityt Savo 
t Paczios

Memphis, Tenn. — Szimas 
arba Szmulius Rotstein, kriau- 
czius, nors turėjo prie saves 
deszimts tukstancziu doleriu 
bet negalėjo duoti savo moterei 
penkis dolerius ant maisto.

Kada sūdąs dažinojo apie 
skupuma Szmuiliaus ir kad jis 
nesziojasi prie saves tiek pini
gu, uždare ji kalėjime ir atėmė 
pinigus. Szmuilius buvo persi- 
skyres su savo moteria ir sakė
si jog neturi pinigu ant mokėji
mo savo moterei penkis dole
rius ant maisto ant sanvaites.

Paaukavo Save Kad 
Vaikai Nežutu

Minneapolis, Minn. — Elz
bieta Conners, 30 metu, pati 
czionaitinio farmerio, uždege 
ant saves drapanas užkurdama 
pecziu. Priesz mirti apsakė sa
vo vyrui kad būdama apimta 
liepsna ji ketino nubėgt in 
miegkambari kuriame miegojo 
trys vaikai idant pagriebti kal- 
dra kad uždusyt liepsna bet ne
norėdama idant liepsna užgau
tu vaiku lova, iszbego laukan 
visa liepsnose kur užgesino ant 
jos liepsna atbegia kaimynai 
bet jau taip baisiai buvo apde
gus kad in valanda laiko po 
Jam mirė.
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“ŽENKLAI MUSU LIUOSYBES”
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Amerikoniszka vėliava ir Laisves Stovylas yra tai mu
su ženklai liuosybyse. Kada ateiviai atplaukė in Amerika, 
tai pirmiausia pamato taji Laisves stovyla ir džiaugiasi 
kad pribuvo in sklypą kuris jiems užtvirtina laisve ir liuo- 
sybe.
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Paskirstymas Maisto 
Ant Ženkleliu

Mėsos: — Raudoni ženklelei 
J. K, L, M ir N, nr. 2 knygu
te jo, pasibaigė 30 d. Birželio. 
Raudoni ženkleliai P yra geri 
nuo Birželio 27 d., Q bus geri 
nuo 4 d. Liepos, R prasidės nuo 
11 d. Liepos ir S nuo 18 d. Lie
pos ir visi 'baigsis 31 d. Liepos.

Maistas bleszinese: — Mėly 
ni ženklelei K, L ir M, knygu
tėje nr 2, yra dalbai- geri ir pa
sibaigs 7 d. Liepos. N, P ir Q 
yra geri nuo Liep. 1 d. ir pa
sibaigs 7 d. Rug-pjuczio.

Kava: — Ženklelis nr. 24, 
knygutėje nr. 1, yra dabar ge
ras ant vieno svaro kavos ir 
pasibaigia 30 d. Birželio. Ženk
lelis nr. 21 yra geras ant svaro 
kavos nuo Liepos 1 d. ir pasi
baigs 21 d. Liepos.

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

Czeveryku — Ženklelis nr. 
18 bus geras ant vienos poros 
czeveryku lyg 31 d. Šipulio.

Nužudyta Mergina Su
rasta Klebonijos

Skiepe

Dallas, Tex. — Darbininkai, 
dirbdami klebonijoj United 

Presbiterian bažnyczios pertai
sydami kambarius del naujo 
kunigužio, kuris ketino pribūti 
už keliu dienu apimti parapija, 
rado lavona nužudytos mergi
nos Stella Mayers, kuri ketino 
neužilgio pasilikti motina, pa
gal daktaru pripažinimą kada 
apžiurėjo lavona.

Keturi jauni vyrukai, kurie 
draugavo su mergina, likos ar- 
esztavoti. Mergina dingo isz 
namu praeita menesi ir tik da
bar likos surasta skiepe po kle
bonija. Mergina buvo apie 25 
metu amžiaus, buvo mokyta ir 
giedojo bažnytiniam chore.

Palicija daro rustu tyrinėji
mą, kokiu budu kūnas gavosi 
in klebonijos skiepą nes visos 
durys buvo uždarytos. Vienas 
isz jos jaunikiu vėliaus prisi
pažino buk tai jis nužudė ja ir 
paslėpė skiepe kad užslėpti jos 
motinysta.

Vienuole Užsimusze
Szokdama Per Langa

Superior, Minn. — Vienuole, 
vardu Sesuo Marie, iszszoko 
per langa isz penkto laipsnio 
isz czionaitinio kliosztoriaus 
Szv. Agnieszkos. Dievobaimin
ga motere užsimusze ant vietos. 
Kokia tame buvo priežastis 
atėmimo sau gyvasties tai ne
ri ažinota.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

PASKANDYTA 4,00«
VOKISZKI LAIVU

Nuo Pradžios Kares
London — Nuo pradžios 

szios kares Vokiecziai neteko 
apie 4,000 visokiu laivu. Di
desne dalis tuju laivu likos pa-l 
skandyti per po-vandenines1 
bombas. Tukstancziai laivoriu 
žuvo su jais.

Tautiecziai Užmusze 
300,000 Vokiecziu

London — Rusiszki tautie 
ežiai, kurie slapstosi kalnuose 
ir kitose vietose, vadinami 
“guerilla bandos” užmusze 
daugiau kaip 300 tukstancziu 
Vokiecziu su generolais ir pul
kininkais in laika dvieju pra
ėjusiu metu. Tieji patrijotai su
naikino daug Vokiszku stoeziu 
ir paėmė kelis tukstanezius Vo- 
kieeziu in nelaisve.

Vokieczei Bėga In Len
kija Dirbti Ginklus Ir

Amunicija
London — Vokiecziai bijo

dami kad juos visiszkai neisz- 
naikintu ir j u kariszkas dirbtu
ves, pradėjo statyti dirbtuves 
Lenkijoj kuriose dirba gink
lus ir amunicija nes Vokietijoj 
ne saugu jas turėti isz priežas
ties tankaus bombardavimo j u 
dirbtuvių per Allijentus kurie 
jau beveik visai sunaikino ka
riszkas dirbtuves. Lenkai yra 
privereziami dirbti tose dirbtu
vėse po bausmia mirties. Tik 
vienam fabrike, Lenkijoj, pri
verstinai dirba daugiau kaip 
8,000 Lenkiszku darbininku.

Badai Rusai apie tai žino ir 
kerszina bombarduoti Lenkija 
kur tik randasi Vokiszkos dirb
tuves per ka Lenkai baisei nu 
kenstu už kaltes Vokiecziu.

Rusai Užmusze 600 
Finu Kareiviu

London — Rusai, aplinkinė
je Karelton, iszvaike Finie- 
ežius, užmuszdami apie 600 isz 
ju, muszyje. Finai buvo apgulė 
taja vieta bet ne ilgai ten rado
si kada Rusai apie tai dažino
jo. Taipgi isznesze in padanges 
kėlės amunicijos stotis.

Girdėt kad Vokiecziai isz- 
trauke 50 divizijų isz Rusiszko 
frunto kad sudrutyt kitus frun- 
tus ant kuriu ketina Allijentai 
užklupti už keliu dienu.

Washington — Paskutinei 
telegramai pranesza buk Ren
dova dabar likos užimta per 
Amerikonus ir eina smarkus j 
musziai aplinkinėje Naujos 
Gvinos. Daugiau kaip 23,000 
tonu bombų likos numesta ant 
tosios vietos per Amerikonus. I 
Japonai, matydami kad nega-j 
les apsiginti, pasidavė. Dauge
lis isz j u žuvo muszyje.

Paėmė Rendova
Amerikonams Pasisekė Ant 
Solomonu Salų, Iszgujo Japo
nus; Allijentai Bombardavo 
Sicilija; Muszis Prie Leningra
do; Allijentai Paskandino Daug 

Vokiszku Submarinu
Japonai Bijo Szito

Lapelio
London — Amerikonai ana diena paėmė

sala Rendova, Solomonuose, iszguidami isz ten
Japonus su didėlėms bledems. Taipgi likos pa- 
skandyti keli Japonu laivai. 4

Amerikonai bombardavo pakraszczius Si
cilijos su didėlėms bledems Italijai. Daugelis 
žmonių taipgi žuvo.

Vokiecziai, kurie stengėsi užklupt ant Pet
rogrado, likos atspirtį su didėlėms bledems. Ap
linkinėje Pskov, artimoje Latvijos rubežiaus, 
Maskolei užmusze daugiau kaip tūkstanti Vo
kiecziu ir beveik tiek paėmė in nelaisve.

Anglija siunezia daugeli laivu ant Medite- 
raniszku mariu, manydami užklupti ant Vokie
cziu. Toje tai vietoje Allijentai jau paskandino
30 Vokiszku submarinu.

★

“Vercziau traukitės isz 
czionais, pakol da yra pro
ga!” Tokis tai paraszas ran
dasi ant padirbto lapelio, ku
rio Japonai baisei neapken- 
czia ant Kiška salos. Tasai 
lapelis yra isz Kin medžio, 
kuris Japonams taip yra bai
sus kaip trucizna. Tuosius la
pelius su tokiu paraszu nu
mėtė Amerikoniszki lekioto- 
jai ant tosios salos kuri da 
randasi Japonu rankose.

100 Eroplanu Užklupo 
Ant Italijos

London — Szimtas Allijentu 
eroplanu užklupo ant pamari- 
nio miesto Leghorn, Italijoj, 
beveik visiszkai sunaikindami 
miestą ir daug dirbtuvių, nu
mesdami ant jo tukstanezius 
tonu bombų, paskandydami 
penkis laivus ir suardydami 
geležinkelius ir aliejaus stotis. 
Taip užmuszta apie 200 žmoni a 
ir apie 500 sužeista.

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

Bondus ir Markes.

Allijentai vela bombardavo 
smarkiai Sicilija, galas nuo 
galo, taipgi ir Messina neap- 
lenke, kuria bombardavo sze 
szis kartus isz paeiles in viena 
sanvaite. Taipgi atsibuvo 
smarkus muszis tarp Vokiecziu 
ir Allijentu, aplinkinėje Paller- 
mo, kur nuszauta penkis Vo- 
kiszkus eroplanus, Allijentai 
neteko trijų.

Anglikai paskandino penkis 
Vokiszkus laivus Italijos ap
linkinėje, tarp tuju buvo keli 
laivais prikrautais su karei
viais ir amunicija. Kada Ang
likai pataikė tuos laivus tai 
kilo baisi eksplozija kuri iszne
sze laivus in padanges.

Drebėjimas Žemes 
Japonijoj

New York — Reidio prane
sza buk Japoniszkoje sostapy- 
leje, Tokio, davėsi jaust gana 
smarkus drebėjimas žemes ku
ris inbaugino baisei gyvento
jus. Tukstancziai žmonių isz- 
beo isz miesto, jeszkodami sau
gesnes vietos. Drebėjimas su
trukdė daugeli namu ir padare 
gana dideles bledes.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI!?

Nužudė Paczia Ir Savo 
Penkis Vaikus

Richmond, Va. — Walter is 
Harrison, 31 metu, dreiveris 
boso, buvo priežastim mirties 
savo paczios ir penkių vaiku. 
Visi važiavo automobiliu j e ir 
kada privažiavo prie gilios 
grabes, tėvas pasuko automo
biliu nuo stataus kalno, inva- 
rydamas maszina in duobe ku
rioje radosi daug vandens ir vi
si prigėrė. Pats iszsigialbejo ir 
likos vėliaus aresztavotas už j u 
mirtis.

Isztikimas Arklys
Iszgialbejo Savo Poną
Madison, Ind. — Ūkininkas 

Mikolas Ferens, ardamas ant 
kalnelio, nukrito su žagre, ku
ri ji prislėgė ir laike mirtinam 
glėbyje. Kada radosi tam pa
dėjime daugiau kaip valanda 
laiko, pamate kaip vienas isz 
arkliu dirstelėjo adgal, priėjo 
prie žagres, pastūmė su snukiu 
tris kartus ir ūkininkas pasi
liko iszliuosuotas. Norints jam 
buvo sutrinta koja bet užsėdo 
ant gero arkliuko ir nujojo na
mo. Jeigu ne arklys tai ūkinin
kas butu mires nuo nutekėjimo 
kraujo. • , j



’’SAULE”' MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
ne yra prieszingas tam kad tur
tingos moterėles atsinesza su 
savim in bažnyczia savo myli
mus pudelius, (szunyežius) bet

 'už taji pavelinima turi užmo- 
Kiek tai sykiu atsitinka kad keti po szimta doleriu padotko 

stalorius prasikals o kalvi pa- ant meto. O ka ? Ar-gi neisz- 
karia,” tasai priežodis iszsipil-j mintingas tasai kunigužis? 
do kartais kur nekaltas žmogusį 
turi nukensti už kita.

Bet isz Ikitos puses, nežino 
kaip bus su taiseis aristekra-^ 

Panaszus atsitikimas atsiti-! tais. Nesenei vienas kunigužis 
ko ana diena, Milwaukee, Wis., pakriksztino bažnyczioje szuni 
kur du vaikai likos uždary ti ne- turtingos motores o dabar ki-, 
vos už papildymą kokios tai tas įiesiprieszina kada motores 
va'gystos. Persėdėjo jie liekai- į atnesza pudelius in ’bažnyczia, 
tai kalėjimo du metus kad sztai. imdamas už tai dideli padotka.' 
iszejo in virszu bulk taja vagys-* Užeina klausymas ar locni- 
ta papilde du kiti vyrukai, ge- įlinkas tuju pudeliu kiek ski
rsi žinomi visam mieste.

K 1 TARADAIKA

iriasi iszminczia nuo szuniu? ’ I .
Dabar nekaltieji'likos paleis-'Galima sakyti jog labai mažai, 

ii ant liuosybes o ju vietas už- j Ka turtingos poniutes darys 
eme tikrieji kaltininkai. O kas isz nuobodumo. Turi save ir sa- 
-butu jeigu tieji vyrukai butujvo pudelius apsigarsinti priesz
jbuve apkaltinti už kokia žu- 
kjinsta ir 'butu buvę pakarti? 
Jau tada negalėtu juos prikelti 
isz numirusiu.

Vaikinai užvedė skunda 
priesz miesto valdyba ant 50,

svietą.

Tūlas įnagėlis Scranton, Pa., 
praleidęs karezemoje visa va
karu ir parejas namo jau gerai 
užsitraukęs ramybia, sugriuvo

tukstaneziu doleriu, už įietei- an^ l°vos ir nu^ej° kaip negy
vas. Kada ant rytojaus jis atsi
kėlė, pradėjo apsakinet savo 
nuliudusiai moterei ka jis sap
navo :

Macziau, rodos, ketures dide
les žiurkes, prisiartinant prie 
manos. Pirmutine buvo stora ir 
riebi, dvi buvo labai kudos ir 
isžbadejusios o ketvirta buvo 
akla. Baisu man pasidarė nes 
girdėjau kad sapnuoti žiurkes 
tai reiszkia nelaime. ’ ’

Pati negalėjo vyrui iszguldy- 
ti tojo sapno bet stovintis dvy
likos metu sūnelis nedrasei pri
ėjo prie tėvo ir pradėjo kalbėti: 

“Tėtuli brangus, toji stora 
ir riebi žiurke tai buvo saliu- 
ninkas pas kuri prageri visus 
pinigus ir mus slkriaudi, tosios 
dvi kudos ir iszbadejusios tai 
motinėlė ir asz, o toji akla, tai 
tu, teveli.”

Tėvas isz pradžių supyko isz- 
girdes tokia teisybe bet greitai 
jo piktumas praėjo ir jis susi
prato kad isztikruju yra aklas 
ir nuo tosios valandos jau ne- 
praleidinejo laiko ir sunkei už
dirbtu pinigu karczemosc. Tas 
atsitiko praeita sanvaite ir pats 
žmogelis mums apie tai prane- 
sze kad isz to turėtu ir kiti pa
mokinimą nes randasi daugeli 
tokiu aklu kaip jis.

singa areszta ir nužeminimą 
koki jie aplaike, 'būdami kalė
jime.

Charles Webster ir jo pa- 
cziule yra labai iszmintingi 
žmones ar visai neteko proto. 
Jis turi 30 metu o ji 27 metus. 
Abudu yra gerai sutverti ir yra 
geros sveikatos. Nutarė jie gy
venti kaipo .gyveno musu pir
mutinei tėvai, Adomas ir Jeva, 
nusiduodami in giluma girrios, 
valstijoj Maine, kur praleis du 
menesius gyvendami kaipo gy
veno musu pirmutinei tėvai. 
Jevute turės sau ipasirupint 
drapanas isz lapu, Adomas tu
rės pasirūpint ūbiems valgio. 
Jeigu per taji laika jiedu iszlai- 
kys tai pasirodys kad tokis 
gyvenimas yra nesunkus teby- 
riuose laikuose.

Kodėl ponstva Websterei ne
padarė tojo iszbandymo laike 
žiemos!

Apie geras neminavosiu, 
Ypacz Ja pager ba vošiu,

Bet pažystu susiedkas dvi, 
Kurios velniu vertos abidvi.

Ėdasi už burdingierius,
Ėdasi ir už vaikus,

Ir ant galo buna gana, 
Kada pakelia vaina.

Viena paėmė vaidenio viedra, 
Paėmė visokiu pamazgų,

Viedra visokiu sutra, 
’r plumptelėjo viena ant kitos, 
Pasidarė szlapios kaip vantos,

Viedras in szali virto,
Vieni prie kitos krito,
Pagriebė už plauku,

Su nagais ir už alkiu.
Bet didesne mažesne parsilupo,

Ba smalkiau užklupo, 
Pradėjo su nagais draskyti, 

Mažesne, ingaleta, rėkti, 
Vyras mažesnes, parejas isz 

prausėsi,
Savo.moterėlės gailėjosi, 

Be kelnių laukan iszbego,
Atimti paezia norėjo, 

Žmones tai pamate juokėsi,
Net už pilvu laikėsi,

O juoku daugiau turėjo, 
Kaip pas skvajeri nuėjo. 
Turėjo žaidulius parodyti,

Nieko nesisarmatyti,
Kiek tik buvo žmonių,

Tai negalėjo susilaikyti nuo 
juoku.

Sztai kiaulių nereikia jeszkoti, 
Gali tarp musu moterėliu

surasti,
O kad apszvieta turėtu,

Tai gėdos nedarytu, 
'Grąžei užsilaikytu,

In provas nesi valkiotu.
* * *

Viena moterėlė nuo vyro ru- 
nyti norėjo, 

Bet nestpejo,
Vyras isz daibo parbėgo, 

Ir vela susigadijo.
Po tam visam ugada padare, 

Iii kareziama nusidavė, 
Per tris dienas uliavojo,

Ant nieko vyreli nedbojo.
Namo su kitu girtuokliu 

parėjo,
Sztai ir jo bobele adbego, 

Dideli laruma padare, 
Isz grinezios ja iszvare. 
Toji pas vaita nubėgo, 

Bet ant proves nestojo pabėgo, 
Bet palicmonai nuvaktavo, 

Boba kaip ten pagavo.
O ir jos diedas iszsipagiriojo, 

Ant paliemono kulo'ku 
užsimojo, 

Badai vėliau iszbelino,
Drova ant toliaus atidėjo.

* * *
Yra tai didžiause kvaraba,

Jeigu motere būna negera, 
Žinoma per girtavima, 

AJ otere tikus in latravima. 
Viena tokia gere ir paleis

tuvavo,
Ir ant galo velnią in save gavo, 

Norėjo savo vyra nudėti, 
Kad galėtu su kitu susidėti.

Bet vyras prijautė, 
Ėmėsi kaili bobelei lupti, 
Bobele kas tokis pagundė, 
Ir toji pas vaita apskundė.

Žmogelis sztriuipa užmokėjo, 
Bet bobele po velniu isz- 

pleszkejo,
O ka, boba isz ratu, ratams 

lengviau,
Ir žmogeliui dabar bus 

smagiau.

gas.”
Į Prezidentas sake kad maisto 
konferencija inrode kad “lais- 

I vi ‘žmones visame pasaulyje ga
li sutikti del bendro veikimo 
kurso ir bendra maszinerija 
veikimui.”

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

Adresus Gyvenimo

RUSISZKI
PRIEŽODŽIAI

PraSZO Pirkėju Vartoti naudodama privaeziu pinigu ir 
_r. t> i visuomenes fondu szaltiniu bus
VieSZUS ParankUIUUS vykdoma tiek kiek galima, tu-

Laisvesnese Valandose rint omenyje

visuomenes fondu szaltiniu 'bus

Tieji Kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja ii. 

(kitus miestus ant apsigyveni 
lino ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada manu 
savo adresus tai tegul neuž 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasi 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Pirkėjai, kurie neszasi pake- 1 
liūs su savim nes pirkiniu siun
timas in namus dabar suvaržy- ' 
tas del gazolino stokos sziau- 
rytu apylinkėse, turėtu aplan
kyti krautuves per laisvesnias 
valandas (non-rusli) kada nė
ra daug žmonių, Office of De
fense Transportation pataria.

Pagal nauja patvaikyma, 
kuris prasidėjo Birželio 18 d., 
draudžiama pristatyti iii na
mus vietose kur raudasi stoka 
gazolino pakelius kurie yra ma
žiau negu 60 coliu, per ilgi ir 
ploti ir sveria mažiau negu 5 
svarus. ODT valdininkai saiko 
kad automobiliai kurie turi ap
tarnauti daibininkus per ‘rush’ 
valandas negali imti pilkėju su 
pakeliais ir todėl praszo ben- 
dra-darbavimo sziame daljlke. 

I ODT primena'kad keliaujant 
tarp 10 vai. ryte ligi 2 vai. po 
piet pilkėjams lengviau ir grei- 
cziau.
Gyventojai Karo Darbo Vieto
se Praszomi 

ninkus
Gyventojai Ikaro darbu vie

tose praszomi Valdžios priimti 
in savo namus 600,000 darbi
ninku ir taip padėti karo isz- 
dirbystei greieziau verstis. Val
džios butu (namu) programa,

Priimti Darbi- 
In Namus

>, kad yra stoka 
darbininku ir reikmenų. Už
duotis negali būti iszsprensta 
be kooperacijos tautos namu 
savininku.

Dauguma' 1,100,000 darbinin
ku, kurie vyko in karo pramo
nes centrus nuo Liepos 1943 m. 
Ugi Liepos 1944 m. turi 'būti ap
gyvendinti namuose, kurie da- 
bar randasi laisvi. Apie 200,000 
karo darbininku, szeimynu ir 
400,000 nevedusiu darbininku 
turi būti pauasziai apgyven
dinti.

Civiliams Patartina Nevaži
nėti Bereikalingai

Su daliniu perkėlimais ir ki
tais kariszikais judėjimais bū
tinai reikalinga civiliu keliones 
laikyti ligi mažiausio, OWI pa
taria.

Office of Defense Transpor
tation sako kad sekamos kelio
nes yra “nebūtinos”:

1. Kelione atlankyti draugus.
2. Keliones namo gale savai

tes.
3. Apylinkių apvažinejimai.
4. Važinėjimai in teatra, 

rungtynes ir kitas pasilinksmi
nimo vietas.

5. Važinėjimai pasilinksmi
nimui.

6. Keliones be jokios pras
mes.
Office of War Inf., Washington, D.C.SKAITYKIT “SAULE” PLAT1NK1T

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Tula motere, isz San Anto
nio, Tex., apskundė savo vyra 
ant persiskyrimo už tai kad jis 
per penkis metus neimsi vede ja 
ant krutamuju paveikslu ne 
ant' kitokio pasilinksminimo. 
Sudžia, palingavęs galva per 
kėlės miliutas, perskyrė pora 
nutardamas jog geras vyras 
privalo stengtis palinksminti 
nors karta savo nevalninke, 
gal nors karta ant meto.

Kita kvailiuke užsimanė per
siskyrimo nuo savo vyro už tai, 
kad jis, užimtas savo kasdieni
niu užsiėmimu, užmirszo pabu- 

. cziuoti savo prisiegele eidamas 
ir pareidamas namo isz darbo. 
Vela kita neiszmanele skun
džia savo prisiegeli kad tasai 
labai kriokia, laike miego o ki
ta vėla nenori gyventi su savo 
vyru už tai kad jis atsigula in 
lova su smirdanezioms pan- 
cziakoms.

Slidžios turi nemažai ergelio 
su tokioms neužganadintoms 
moteriukėms ir isztikruju turi 
būti tikrais Solomonais idant 
nusprensti tokius teismus. Yra 
tai tik keliolika priežaseziu del 
kuriu nėkurios moterėles neno- 
ri gyventi su savo prisiegoms 
bet atsitinka kad tarp tuju po
relių atsilaiko toki “stebuk
lai” apie kokius niekas ne ne
sapnavo.

Vai lazdų nekurioms mote- 
rems reikia o ne persiskyrimu!

Motereles, jeigu Ikada ketina
te susilaukti dvynuku, tai gali
te apsidrausti arba iszimti ase- 
kuracija kuri jums palengvins 
laike ligos. Tokia asekuracija 
dabar randasi bėgyje Kanado
je.

Motere, geisdama iszimti in- 
sziurenc toje kompanijoj, yra 
peržiureta per kelis daktarus. 
Jeigu pasirodo buk motere pri- 
gu'lLprie tokios szeimynos kur 
jau pirma radosi dvynukai, tai 
apsidraudimas yra. nebrangus 
o laike pagimdymo dvynuku 
aplaike du kart tiek paszialpos, 
už trynukus tris kartus tiek ir 
t.t.

—• Bobai knatas snuki už
daro ir dorybia invaro.

— Jeigu viszta kaip gaidys

Rooseveltas Sulaikys 
Visus Po-Karinius 

Isznaudojimus

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

Kokis tai kunigužis, Rėv.
George Pearson, isz Teksu, ap- 

buk jis

ISTORIJE apie Ila isz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot) 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 150.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

gieda, o boba namie randije,, 
tai abiem galvas nukirsti.

— Boba turi ilga plauką, 
bet protą triimjpa.

— Paklok bobai iszilgai, ji 
atsiguls skersai.

— Motere ant dienos 74 
sykius iszisimeluos.

— Kur boba ’ten turgus, 
kur dvi ten jomarkas.

— Kas bobai pasiduos, tas 
ne ilgai gyvuos.

— Bobos liežuvis yra taip 
ilgas, kad visur dasieks. |

— Geriaus szuni paerzint, 
negu boba užkabyt.

— Bobiszku noru nesuskai
tysi.

— Leisk boba in rojų, o ji 
karve su įsavim paims.

— Jeigu bobai aszaras^ 
szluois’tysi, tai da daugiau isz- 
spausi.

— Boba ncszvari tai kaip' 
dvesiena smirdi.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Washington — Prezidentas 
Rooseveltas prižadėjo geriau 
naudoti žmoniszkus ir gamtisz- 
kus turtus kad “jokia tauta 
juos negales isznaudoti”, kaė 
pagerinus gyvenimo standarta 
visame pasaulyje.

Prirengtoj kalboje delega
tams Jung. Tautu Maisto ir 
Agrikultūros Konferencijoje, 

kurie ka tik užbaigė savo darba 
Hot Springs, Virginijoj, p. Fr. 
Rooseveltas .pareiszlke kad Am
erikos valdžia maloniai pradės 
pirmutinius žingsnius insteigti 
“laikotarpio” (interim) komi 
sija maisto ir agrikultūros 
Washingtone, ne vėliau Liepos 
15 d. Szita “laikotarpio” ko
misija rekomenduos interesuo
toms 45 tautoms insteigima pa
stovaus Suv. Tautu maisto ofi
so, kurio užduotis bus tensti 
konferendijos darba insteigti 
“taika per gausa” (‘peace 
through plenty).

Jis placziau iszaiszkino “ ke- 
tures laisves” pirmiau paduo
tas sakydamas kad musu galu
tinas tikslas gali būti sekamai 
paduotas.

‘ ‘ Insteigti sau ir visiems, pa
sauli kuriame kiekvienas as
muo turės progos gyventi tai
koje, dirbti produktyviai, už
dirbti nors savo ir jo szeimynos 
reikalavimams; draugauti su 
savo parinktais draugais; pro
tauti ir melstis laisvai; mirti 
žinodamas kad jo vaikai ir ju 
vaikai, turės tas paezias pro-

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

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

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

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

No. 116
puikus apraszymas.

Juokai.
.. .15c

Istorija apie Sierata,
119 pus....15c

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

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

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

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

No.’ 126
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys ’ kinas nedora žydą, 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas i
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe-
61 puslapiu .....................................15c gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagjs

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

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

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu............15c

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Alt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62

Penkios istorijos apie puslapiu ................  15c
No. 155 Puiki istorijos apie Sza

136 pus....25c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60 uurianiu .......................................15c
No. 160 Keturiolika istorijų apie

Kele*,a Juoku ir Paveikslo.
............................. 15o

Adresas:i 1 • v.4,4 A

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,

S I
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BIEDNI ŽMONES
WAVES Lavinasi Laivorysteje

|/ (Tasa)

— Motinėle! — susznabždejo 
sergantis (kūdikis lovoj,— mo
tinėlė tai mes ir sziadien nieko 
valgyt neturėsim?

Isztares tuos žodžius varg- 
szas kūdikis žiurėjo iii veidą 
nelaimingos motinos.

Tas 'žiūrėjimas kūdikio per
vėrė szirdi motinos. Ji nukrei
pė savo akis in kita kamipa. 
Ten paregėjo pageltonavusi, 
iszlblyszkusi veidą kito kūdi
kio, kuris galvuike pakeles taip
gi žiurėjo in ja. Pažvelgė in du
ris: ten stovėjo dar trys vaikai 
ir akimis, praszancziomis duo
nos, temijo in jos veidą. Ant ga
lo ten prie pecziaus stovėjo jos 
vyras su indu'busiomis akimis 
bei pilnu nusiminimo ir rupes- 
czio veidu.

Po apsižvalgymui kambaryj, 
nusiminusia szirdi jos aipeme 
pasiryžimas. Urnai nudžiūvo 
aszaros ant jos veido ir nelai
minga moteriszke maustė, ko
kiu budu gelbėti savo vaikus 
nuo bado.
s — Klausyk, seni! — pratarė 

ji ir uždėjo savo sunkia, dar 
szlapia ranka ant jo peties: — 
daryk ka norą nes vaikai nori 
valgyt!

Vyras tylėjo. Pati pradėjo ji, 
kratyt.

— Ar girdi, seni! daryk ko-

smarkiai stūmė

kia nors rodą nes juk esi galva 
namu! Asz jau nieko czia neisz- 
manau. Eik miestan, megy'k 
gauti dauba, arba ubagauk; 
man vis viena, kad tik vaikai 
turėtu ka valgyt! Asz jau ne
galiu ilgiaus dalaikyti!

Senis vis dar tylėjo ir užsi- 
mislines 'žiurėjo žemyn; mote
riszlke pasirėmė dar labiaus ant 
jo ir pamaži sznabždejo:

— Eik, sakau tau! Nors ir su 
tuszcziomis rankomis sugryszi 
bet vis-g’i eik — nors man isz 
akiu prasiszalink!

Nelaimingas atsipeikėjo bet 
ar jis ka nors suprato? Sunku 
žinoti, tikra tik tas, kad jis jau
te viską. Jis jaute drėgnuma 
kambaryj, jaute bada, sulaužy
tos kojos skaudejima bei svai
guli sumusztoj galvoj ypacz-gi 
jaute, kad jau namuose vietos 
jam nėra.

Kada jis pasikėlė nuo viedro 
pati užsmaukė jam ant galvos 
kepure ir palengva iszstume ji 
per duris laukan. Jis ne neatsi- 
gryžo daugiau; girdėjo tik bai
sa savo paezios, raminanezios 
kūdikius: — Neverk, Onute! 
Tėvelis iszejo in miestą ir par- 
nesz duonos ir lasziniu szmota, 
kaip pirmiaus parneszdavo, ar 
pameni ?

Iszejas laukan Jokūbas atsi
stojo tarpduryj ir stebėjosi. 
Stebėjosi jis, kad diena buvo 
taip szviesi ir kad saule szilde; 
stebėjosi isz linksmu veidu pra- 
einaneziu, kurie vieni su kitais 
sznekuicziavosi ir nesiskundė, 
ne duonos neprasze; stebėjosi 
kad lauke taip liuosa, taip rui
minga, taip skaidru, kad jis ne- 
užuosdamas tvanko muiluoto 
vandens, galėjo tyru kvėpuoti 
oru, kad galėjo krutėti, nejaus
damas ant saves alkiu nelaimin
gos paezios bei alkanu vaiku.

Jis tarytum ing-avo truputi 
energijos; jis atsiminė, kad jam 
reikia kur nors eiti jeszkot dar
bo ir praszyt duonos.

* * *

Ne darbo, ne duonos jis nie
kur negavo...

Kaip jis ten nuėjo, kaip jis 
užmigo ir kaip ilgai miegojo, 
jis niekaip negalėjo atmint. Ga
na to, kad jis pabudo netoli Vis- j 

! tūles kranto. Jis jautėsi nuslo-, 
bes ir pailsės bet ramesnis kaip 
visada.

Jis gulėjo ant meszlyno sykiu 
su kiaulėmis, visztomis ir vienu 
parszu, kuris ramiai sau volio
josi po meszlyna, visiszkai ant 
jo neatJbodamas.

Jis patemijo sena kepure ku
ri netoli nuo jo antroje puseje 
meszlyno gulėjo. Kitados jis 
butu ja pakeles ir vienam savo 
vaikui parneszes bet dabar jis 
nei ncpasi'krutino.

Atokume keletos žingsniu 
nužvelgė jis du vaikiuku kurie 
rodos viens kito nepažinojo. 
Mažesnis isz ju mete alkmenu- 
kus in vandeni, didesnis-gi nuo- 
szalyj stovėdamas žiurėjo ir, 
rodos, mistino kaip su juom ar- 
cziau susipažinti. Meisteriui 
Jokūbui tiedu vaikinai labai 
patiko. Jis norėjo net meiliai 
in juos įpraszneketi tik pirmo 
žodžio negalėjo atrast. Už tat 
tylėjo jis ir temijo.

— Klausyk! — ūmai suszuko 
didesnis vaikinas, — ar tu ne
nustosi mėtyt akmenis ka??!

— Na, o-gi kas tau galvon?— 
atkirto mažesnis.

— Kas man galvon! Na-na, 
pamatysi kaip asz tau szon- 
kaulius pralamdysiu, jeigu ne
nustosi mėtyt!

— Ar taip? KodeLgi?
— Todėl, kad nepavelyta yra 

akmenis in vandeni mėtyt! Ai
tu nežinai?!

Tuo tarpu kada Jokūbas vel
tui stengėsi atsiminti szita už
draudimą, prisiartino mažesnis 
vaikisztis prie didesniojo, ku
ris vela pradėjo:

— Pažiūrėk ten, mažink, ar 
matai ? —parode jis in Jokūbą.

— Kasžin kad taip ji truputi 
paerzinti? Kaip mistini? — pa
klausė kitas.

Ant szitos komandos keletas 
akmenų prabruzge pro Jokūbą. 
Vienas nupuolė prie pat jo gal
vos, kitas užgavo skaudanezia 
jo koja.

Riktelėjo Jokūbas isz skaus
mo ir truputi pasikėlė.

— Ka asz jums pikto pada
riau? — sznekejo jis sau ir kol 
jeszkojo atsakymo ant savo 
klausymo iszgirdo, jis stora 
blasa sau už nugaros:

— Aha! tu vėl sziezia? Ilgai- 
gi asz negaliojau tavęs sugauti!

Jokūbas atsigryžo. Užpaka
lyje jo stovėjo drūtas, augalo
tas vyras, kuris turėjo būti 
sargu.

— Tu vėl atėjai czia ka nors 
cziuptelt, broleli? — kalbėjo 
sargas. — Neseniai pavogiai 
nuo czia lentas ir sziadien vela 
atėjai!

— Asz lentų nevagiu, — at
sake Jokūbas.

— Taip, taip patinstame mes 
viens kita gana gerai! Jei ne 
vagi tu, tai tavo brolis vagia! 
Szalin isz czia, kanalija!

Biedžius pasikėlė.
— Nežinau ko jus norite nuo 

manes, biedno žmogaus?...
— Szalin isz czia! — užrėkė 

saigas dar garsiau ir pagriebęs

'WSKVx Pykite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Szitos merginos, kurios instojo in WAVES kariszka mo
terių skyrių, lavinasi laivorystej ir kaip naudoti luotus, irk
luoti ir neszti luotele in vandeni. Ju stotis randasi Cam
bridge, Mass.

kelio link.
Dabar tik pajautė Jokūbas 

kati koja jam labai skaudėjo, 
kad galva jo vos netrūksta ir 
liežuvis sudžiūvęs. Jis norėjo 
valgyt, gerti, jis norėjo kur 
nors atsilsėti, bet del jo niekur 
vietos nebuvo.

Ant kampo tuszczios, neisz- 
grystos ulyczios pamate jis 
raudonplauki ubaga, in senas 
kareiviszkas drapanas pasirė
džiusį. Ubagas sėdėjo ant 'že
mes ir laikydamas ka ten toki 
ant keliu, vartė.

— Szmotas duonos, — mur
mėjo jis sau, — už duszia Po- 
vylo ir Agotos, viena “Sveika 
Marija.” Reiktu atkalbet du... 
u'ž sausa duonos szmoteli — du!
Ne, broleli, viena tik gausi! 
Trys raugyti agurkai: kad su
teiktu Dievas lietaus. Ha, gali 
but, kad jis ir suteiks! Szeszto- 
kas — už duszias visu griesznu- 
ju. Teve musu, kurs esi danguo
se, szveskis...

Jokūbas prisiartino.
— Geras pone, susimylėk ant 

biedno seno kareivio! —pradė
jo uba'gas, daugiaus isz papra
timo nei tikėdamas ka gauti.

Jokūbas sustojo.
— Oj, oj, prieteliau, asz grei- 

cziau nuo jusu galiu praszyt.
— Jus nuo manes?' — nusi

stebėjo ubagas.
— Jus, asz žinau, sziadien jau 

valget 'bet asz da nieko!
— Isztikro? nieko da neval- 

gigai ? Ana ve! o-gi valgyk! kas 
užgina? — a take jam ubagas 
ruseziai ir greit pradėjo kraus
tyt almužnas in maiszeli.

— Kad asz neturiu ka val
gy!-

— O-gi eik dirbti ir užsi
dirbsi sau! Jus mislinat kad 
ubagai vis toki dideli ponai 
kaip senuose laikuose.

— Asz labai noriai dir'bcziau 
bot darbo negaliu gauti.

— Kaip? Negauni darbo? 
Tai eik ir pasikark!

— Asz net ir virves neturiu.
— O-gi pasivogk! — atsake 

piktai ubagas. — Asz su tavimi 
nieko neturiu. Eik sau po vel
niu ir duok man atsilsi!

Visos kuniszkos ir dvasisz- 
kos kanezios Jokūbo atsinauji
no. Jam rodėsi kad isz visu pu
siu apsiaubė ji nematomas tin
klas, kad visi ir viskas prisiege 
ji kankinti. Jis norėjo bėgt nuo 
savo skaudanezios, sutinusios 
kojos, nuo savo galvos, kurioje 
tartum tukstaneziai kuju pla
ke, nuo akiu badaujaneziu vai
ku, kurios kaip asztrios vinys 
jam in szirdi smeige, nuo iszme- 
tinejimu paezios, kurie kaip 
asztrios vinys jam in szirdi 
smeige, nuo iszmetinejimu pa
ezios, kurie kaip isztirtpytas 
szvinas ant jo liejosi, — vienu 

žodžiu — nuo visiko, nuo visko!
Isz szito gilaus susigraužimo 

prižadino ji skambejima isz- 
1 daužyto lango ir garsus balsai:

— Jis iszmusze Įauga, ans nu- 
s'kurelis! Laikykit ji!

Szaulksmas ’buvo ant jo nu
kreiptas. Jis iszmuszes langu?! 
Ji turi sulaikyti?! — Jokūbas 
apsižvalgė baimingai: jis buvo 
netoli tos gatves, kur jis gyve
no. Jis greitai pasuko in ta gat
ve ir insmuko pro vartus in sa
vo kiemą.

Czia sulaiko ji kubilius.
j — Neikit namon: jusu vai- 
!kas kasžin kur dingo, tai Joiku- 
jbiene iszejo jeszkot, užrakin
dama kitus namie.

Jokūbas nieko neatsake, tik 
užlipo drabynais augsztyn ant 
cziukuro, kur buvo iszkabintos 
virves del džiovinimo skalbi
nių. Kampe buvo biskis sziau- 
du kur Jokūbas paprastai gulė
davo. Stenėdamas, pailsės ir 
apkvaitęs, pasirėmė jis ant vie
no rasto ir pradėjo per maža 
langeli spjaudyt kieman. Neil
gai jis spjaudė nes pasirodė 
ant kiemo mažas, vikrus ir dai
liai pasirėdęs ponas draugystė
je moteres.

— Meister Martin, — už
klausė motere, — kur pasislė
pė Jokūbas?

— E, jums kam reikia?
— Kam?! Jis turi man užmo

kėt už Įauga, kuri iszdauže, — 
atsake ponas.

— Vaje! Ir jus nesisarmati- 
nat? — tarė kubilius moterei.

Jus parodėt tam ponui kelia 
pas vargsza Jokūbą? .

— Et ka, juk jis ne už dyka 
tai daro: ji gaus už tai sznapsa! 
— paaiszkino ponas.

— Na, jus, asz mistinu, už 
stikleli sznapso parduotumet ir 
savo tikra tęva? — tarė kubi
lius su panieka moterei.

— Ka czia jus taip daug kal
bate, geriaus parodykite man 
kur jis gyvena nes asz laiko ne
turiu.

Sugėdyta moteriszke tylėjo 
ir žiurėjo augsztyn in stogini 
langeli kur ji patemijo isz- 
blyszkusi Jokūbo veidą.

— Na-gi, kur jis gy vena?
Tuo tarpu Jokūbo rankos pa

sikėlė augszicziau jo galvos.
— E, atstokit nuo manes!
Urnai galva stoginiame lan

gelyje sukrutėjo, per veidą 
meszlungiszki drebuliai perbė
go.

— Szalin isz czia! — suszuko 
kubilius ant atejunu. In ta tar
po veidas Jokūbo pamėlynavo.

Toj valandoj ant kiemo pasi
rodė senas Leizeris Skovrone- 
kas. Jis užmokėjo rekaujan- 
cziam mažam poneliui ir liepe 
jam prasiszalint.

Dievas* jums užmokės, ponas 
Lcizer, — tarė kubilius dalyps-

tedamas kepure. — Ka tieji 
i vargszai žmonelei turi nuken- 
! tet tai ir pamislyt negalima. 
Dabar vėla kasžin kur dingo ju 
mažoji mergiuke.

— Kūdikis atsiras ir viskas 
i dabar bus gerai, — atsake po
nas Leizeris. — Kalbėjau asz su 
mielaszirdystes seseria apie tai 
ir ji ketino paimti Jokūbą in 
ligoribute o moterei pajeszkos 

’ daiba.
— Klausyk, Jokūbai, lipk že

myn! — ipaszaulke kubilius. Bet 
staiga jis nusiminė ir ramiai 
pridūrė: — Kaip jis baisiai isz- 
rodo!

— Kas su juom pasidarė? — 
pratarė Leizeris ir kaip drobe 
pabalo.

Ant tu žodžiu pasirodė tarp 
vartų pati Jokūbo, su surastu 
kūdikiu, kuris jos rankose mie
gojo. Paskui ja seko vyresnis 
vaikas ir turėdamas rankose 
duonos rieke su pasigėrėjimu 
kramtė.

Kada moteriszke pamate se
na Žydą, ji pradėjo jam deka- 
vot; jis vienok numojo su ran
ka ir pradėjo lipti drabynais 
augsztyn. Paskui ji seko kubi
lius ir Joikubiene su vaikais ku
rie ant (kiemo siautė. Prie duriu 
virszutinio kambario gaspado- 
rius sustojo ir tarė:

— Ineikit jus, Martyne, pir
ma in vidų.

Bet ir Martynas nesikrutino, 
jis tik žiurėjo per plyszi 'duriu 
in tamsu kam'bari.

.z

Motere negalėjo suprasti ju 
abejones ir su nekantrumu ati
darė duris.

— Pone Diev, susimylėk!... — 
suriko ji staiga — O-gi ka tu 
czia dabar padariai, Jokūbe!

Pasidarė triukszmas ir sumi- 
szimas; netrukus kiemas ir dra- 
bynai buvo perpildyti žingei
džiais, kurie vieni roke, kiti dy- 
vijosi, treti apgailestavo.

Kada geri žmones gailėjosi 
jo ir aimanavo, gabaus tikrino, 
kad vis-gi butu atsiradęs žmo
gus, kuris priepuolyje butu ji 
pagelbejas, tuo tarpu nelaimin
gas Jokūbas kabojo pasikoręs 
ant balkio. Galva jo buvo nu
svirus. Ant veido jau nebuvo 
matyt skausmu, baimes ir gy
venimo kankiniu bet tik tyli ir 
rami iszkilmybe geradejingos 
giltines... (Galas

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Szitie andarokinei Samojecziai tarnauja drauge su Ame- 
rikoniszka kariuomene ir aplaiko užmokesti už savo patar- 
navima. Isz savo užmokesties jie perka Amerikos Kares 
Bonus, isz puses savo uždarbio nes žino kad ateityje jiems 
pinigai labai prisiduos.

ŽINIŲ APŽVALGA
Per Elmer Davis, Direktorių, 

Office of War Information

MAŽAI ŽINIŲ IR DAUG
GANDU

Asz pirmiau sakiau, kad bus 
laiku karėjo — ilgu laiku ir 
trumpu — kada atrodys kad 
visai nieko neveikiama nors 
daug bus gaminama. Kada bus 
mažai žinių ir daug gandu. 
Kaip tik 'dabar toks laikas.

Atrodo, kad Vokiecziu vadai 
negali pradėti svarbiu žygiu 
Rusijoj pakol nesužinos kur 
kada ir kaip sunkiai. Hitleris 
neturi tokias stiprias jogas Ru
sijoj kokias turėjo praeita me
ta... ir mažiau negu turėjo 
priesz dvejus metus ir jam tada 
nepasiseko. Bet jeigu jis nekirs 
Rusija smarkiai szimet, jis pri 
sipaižysta savo žmoniems, kad 
jie negali tikėti inveikti bile 
priesza, kad ju vienintine pro
ga bus koilgiausia iszsilaikyti 
kad mus nusilpninus. Abejoti
na, kad Naciu vadai gali savo 
žmoniems taip kalbėti, kalbos 
apie defensyva kara (savo ap
sigynimui) Vokietijos 'žmo
niems nepatinka. Bet jeigu jie 
ketina kirst Rusijoj jie turės 
tuoj pradėti nes su kiekviena 
praėjusia diena žiema tiek ar- 
cziau ir žiemoj Rusai du kart 
inrode kad jie stipresni'.

Todėl galime suprasti kodėl 
Hitleris nori žinoti kur ir kada, 
mes ir Britai ketiname užklup
ti Vakaru Europoje. Daug 
žmonių mane kad po Panteleri- 
jos pasidavimu mes tuoj pradė
sime kita žygi. Bet dideli ka- 
risžki veikimai ne taip lengvai 
sutveriami, ypacz toki, kuriuos 
Churchill pavadino “milžinisz- 
ki veiksmai nepaprasto painu
mo.” Nebūkite nekantrus jei
gu užėmimas neinvyks szi va- 
kara arba rytoj. Invyks. Bet 
kada ir kur, tai tik gandai. 
Daug isz ju prieszo skleisti nes 
jis bando insteigti nuomone 
kad invyks viena diena... kad 
tik Britai, Amerikiecziai ir 
užimtuju szalin gyventojai ne
suprastu atidėliojimą.

Nekurie Aszies perdavimai 
per radi ja sake kad Birželio 22 
d., bus užklupimo diena. Aisz- 
ku kad jeigu neinvyks ta die
na, jie sako kad Allijenteii bus 
priversti atidėti užėmimą. Bet 
tai Aszies pasaka, ne musu. Ne
kreipkite rimto dėmesio in gan
dus; kada veiksmai prasidės, 
Amerikos 'žmones girdės apie 
tai.
Office of War Inf., Washington, D.C.
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Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot.

i •

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines

Norėjo Parduot Paežiai Tėvas Supliekė Kaili Vaikas Su Nepaprasta 
Už 5,000 Doleriu Dukrelei Už Nusikirpi- Galva

Isz Sūraus Vandenio Padaro Tinkama Gerymui

— Laike lietingos viešnios 
Panedelio valkara, apie 7:40 
vai., žaibas pataikė in bokszta 
Szv. Juozapo Lietuviszkos baž- 
nyczios, perskriosdamas boksz- 
ta žemiau (kryžiaus, padaryda
mas daug bledes. Yra tai penk
tu kartu kada žaibas trenke 
iii bokszta.

—Gerai žinomas po visa 
miestą, plumlberis John Da
vies, mire staigai szirdies liga 
Utarniriko ryta.

— Danielius Guzinskas, loc- 
nininkas czeveryku sztoro ant 
W. Centre uly., mirė Geisinlge- 
rio ligonbuteje Seredos ryta.

New York — Mrs. Jeva Po- 
kropova, laike teismo, iszaisz- 
kino sudžiui buk jos vyras Mi
kas norėjo atsikratyt nuo jos 
siulindamas ja del kokio tai 
Szimo Lucek, už penkis tuks- 
tanezius doleriu, kuriam užme- 
tineja buk jis gyveno su jo mo- 
tere nuo kokio tai laiko.

Motere užginezina taji vyro 
užmetinejima kalbėdama buk 
Mikas apskundė Szima už pa
veržima jo paezios, tasai vela 
iszsikalbinejo buk jis buvo tik
ru nevalninku savo bobelkos, 
turėjo skalbt drapanas, czystyt 
narna, iszneszti pelenus ir virti 
valgi o jo paeziule nuolatos 
lakstydavo po miestą ir drau
gavo su Miku ir dabar skun
džia paezia ant persiskyrimo. 
Bet jo negavo.

Banditas Dave Savo
Aukai Doleri

ma Plauku
Brooklyn, N. Y. — Maniolla 

Serafino, 18 metu mergina, pa
togi Italijonka, matydama sa
vo drauges su nukirptais plau
kais, nuėjo pas barberi ir davė 
sau nukirpt plaukus. Kada tė
vas pamate savo dukrele su 
trumpais plaukais, taip ant jos 
inirszo kad užmėtė ant stalo, 
baisei supliekė, apdaužė aki ir 
nosi ir iszlauže jai ranka. Už 
toki pamokinimą dukreles, li
kos paszauktas in suda kur 
užmokėjo szimta doleriu baus
mes ir kasztus teismo. Dvi jos 
drauges, kurios likos apskuns- 
tos už prikalbinima jos idant 
nusikirptu plaukus, likos pa
leistos ant liuosybes. Tėvas lyg 
sziai dienai negali suprasti ko
dėl jis neturi tiesos nubausti 
savo locna dukrele už nepa
klusnumą bet gal užmirszo ta
sai Italiszkas szlekta, kad czion

Lake Sumpter, Wis. — Ma-j 
žam miestelyje, netoli nuoj 
czionais, gyvena nepaprastas į 
vaikas, keturiu metu amžiaus,! 
sūnelis Miko Kropcak, Czeko. 
Kūdikis gimė su nepaprasta 
galva, kuri greitai auga ir jau 
yra 25% coliu didumo aplin 
kui. Nors vaikas yra da tik ke
turiu metu bet neszioja skry
bėlė numario 8 ir puses, sziaip 
vaikas yra paprasto didumo.

Dagirde apie ji locnininkai 
perstatymu, pribuvo pas tęva 
siulindami didelius pinigus 
idant leistu ji rodyti žmoniems 
bet tėvas atmete visus pasiuli 
nimus.

Beprote Trankėsi Po 
Girria Be Jokios

Prieglaudos
Harrison, Nebr. — Palicija

Kada laivas nuskensta ant mariu, tai nekarta laivorei 
szaukia: “Vandens visur bet ne laszuko del gerymo!“ Bet 
pulkininkas Clare E. Spealman, ant kaireses, kuris iszrado 
silpna būda permainyti suru vandeni ant tinkamo gerti, 
sveikinasi su kapitonu Mann, kuris jam dėka vo j a už taji 
iszradima. Kožnas laivorius luotelyje ant mariu, gali per
mainyt mariu vandeni ant tinkamo gerti in kėlės minutas.

ŽINIŲ APŽVALGA

— Saules spaustuve ir re- Amerikoj negalima pasielginet nuo daugelio žmonių dažinojo
Per Elmer Davis, Direktorių, 

Office of War Information
•dakcija bus uždaryta per Ne
priklausomybes Diena, Liepos

Los Angeles, Cal. — Rober
tas Reed, 56 metu, atidavė ban-

žveriszkai su savo vaikais kaip 
tamsioje Italijoj.

buk artimoje girraiteje blu- 
džioja kokia tai “laukine mo-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

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

į5-ta diena, Panedelyje, kad ii“ 
* ‘Saules ’ ’ darbininkai galėtu 
fczvensti prigulineziai taja lais
ves diena. Bankos bus uždary
tos bet pacztas bus atidarytas 
ir pristatines paczta ant ipa- 
Įženkliiitu valandų, per gromat- 
neszius.
i >—• Praneszama visiems, ku
rie yra papratę atlankyti eže
rą Wallenpaupack, Pocono kal
nuose, kad yra uždrausta jame 
maudytis, žuvauti ar plaukiot 
luotelemis szia vasara kaip tai 
buvo uždrausta ir-gi praeita 
meta, isz priežasties kariszko 
uždraudimo per valdžia.

ditui $10.90; visus kiek turėjo 
prie saves, kada tasai ji sulai
kė ant ulyczios, kerszindamas 
ji papjovimu su britva. Rober
tas kalbėjo in banditą: “Mano 
pati labai serga ir man tieji pi
nigai buvo reikalingi ant nu
pirkimo jai vaistu.“

Ant to banditas jam atsake: 
“Gerai. Te tau doleri. Asz ne 
esmių tokiu rakaliu kad atimti 
tau visus pinigus“ — ir su tais 
žodžiais nusidavė toliaus.

Uždare Motere Kama
raitėje; Paėmė $5,000

Maldos Sugražino 
Jai Regėjimą

Milwaukee, Wis. — Nematy
dama dienos szviesos nuo ke
liolikos metu, Darata Shypek, 
20 metu amžiaus, buvo pasi
rengus važiuoti in Benton, kur 
ketino instoti in mokykla laike 
v akacijų kad iszmokti kokio 
nors darbo ir skaityti raszta 
del neregiu. Priesz iszvažiavi- 
ma nuėjo ant pamaldų in Sala- 
veisziu narna kur atsiklaupus 
su draugėms melde Dievo idant 
jai sugražintu regėjimą. Sala-

tere.“ Ana diena pradėjo jesz- 
koti jos ir suėmė ja pasislė
pusia krūmuose. Buvo tai Mar- 
garieta Maneske, 20 metu mer
gina kuri badai pabėgo isz 
prieglaudos del pamiszeliu. 
Akyva, kad apie tai prieglau
dos valdžia nepranesze palici- 
jai idant jos jeszkotu, ar-gi už 
tai, kad ji buvo ateive? Kada 
palicija užklausė tėvu mergi
nos ka ketina su ja daryti, tai 
atsake: “aj du no.“ Mergina 
buvo beveik nuoga ir basa. 
Akyva kaip toji nelaiminga 
motere per tris menesius mai
tinosi ir iszlaike szalti ir lietu. 
Margarieta bus patalpinta in

Pantellerijos Pasidavi-

va da neprasidėjo iszslkyrus oro 
užpuolimu. Ta kova tikrai bus 
daug sunkesne. Vokiecziai ne
paliaujamai visur platino foto
grafijas savo ipakras'zcziu forti
fikacijų ir jie gyrėsi, kad tos 
fortifikacijos apsaugoja visa

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

visos TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

mas Per Italus

Frackville, Pa. —■ Apreiszk. 
Szv. P. M. Lietuviu parapija, 
laiko savo Draugiszka Pasi
linksminimą ant lauko prie 
bažnyczios 1-ma, 2-tra ir 3-czia 
dienas Liepos [July]. Dova
nos išdalinamas ir užkandžiai 
pagaminti. Kleb. Kun. S. J. 
Norbuta su komitetu darbuoja
si kad tasai pasilinksminimas 
butu pasekmingas su parapijo- 
nu ir publikos pagialba, nuo 
kurio pelnas eis ant suszelpimo 
parapijos. Neužmirszkite su- 
szeljpti gera užmanymą pirkda
mi kelis tikietus del savo szei- 
mynos ir savo draugu, o tu
rėsite smagu ir draugiszka pa
silinksminimą. Visus užkvie- 
czia parapija. Acziu!

Newark, N. J. — Mrs. Abner 
Nitchen, iszemus isz banko 5,- 
000 doleriu, paslėpė juos namie 
manydama kad pinigai bus 
saugesni kaip banko j e, laike 
kares. Vėliaus kas tokis pa- 
barszkino in duris. Motere du
ris atidarė, du vyrai inejo in 
stuba, suriszo motere, instume 
ja in kamaraite, kuria užrakino 
ir paemia pinigus pasakė “gud 
bai“ ir iszejo. Po laik motere 
suprato savo kvailybe bet jau 
per vėlu graudintis.

Dvasia Užmuszto Ang- 
lekasio Trankosi Po

Kasyklas

veisziai apstojo mergina ir 
meldėsi su ja drauge. Staigai 
Darata suszuko: “ Atgavau 
regėjimą, garbe Dievui už tai, 
matau, matau!“

Sziadien mergina mato viską 
ir skaito knygas.

“Nužudyt Visus Paik- 
szus,” Sako Pastorius

Boston, Mass. — “Nužudyt 
visus paikszus ir padaryti vie
ta ligonbutese del kitu ligo
niu,“ taip iszsitare kokis tai 
Re v. Guy Webber laike pamok
slo.

Tasai kunigužis sako jog tik 
tokiu budu butu galima paleng
vint sopulius tu j u nelaimingu

prieglauda kitam paviete.

Rado Užkasta Turtą 
Kasdami Duobe

Phoenixville, Pa. — James 
Knowles, kasdamas duobes del 
stulpu ant savo ukes, surado 
blokine dėžutė kurioje radosi 
keli tukstaneziai doleriu bu- 
maszkosia. Pinigai prigulėjo 
prie jo dieduko kuris juos už
kasė 60 metu adgal. Bumaszkos 
buvo taip supu via jog kada no
rėjo iszimti tai sutrupėjo. Isz- 
gialbedamas kiek nors isz su
rasto skarbo nusiuntė dežiukia 
in Washington, D. C., banka 
idant tonais paimtu numarins 
bumaszku ir permainytu ant

Tamaqua, Pa. — Ponstva Ka
zimierai Szatauskai 213 E. Elm 
uly., ana 'diena aplaike liūdna 
žinia buk ju sūnūs Kazimieras

Greenville, Tenn. — Kelioli
ka anglekasiu, dirbanti Big 
Mountain kasykloje, atsisakė 
dirbti toje dalyje kasyklų kur 
dingo Charles Droyer, trys me-

žmonių kuriuos ne yra galima 
iszgydyt.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

nauju.

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

dingo laike muszio 30 d. Apri- 
liaus. ■Szcimyna Szatausku per
sikraustė isz Maryd o kitados 
gyveno ir New Philadelphijoj.

nėšiai adgal, o kurio kuna lyg 
sziol da nesurado.

Ne tik anglekasiai bet ir bo
sai su baime praeina pro taja

Nors Pataikė In Ju Žvaigžde
Bet Eroplanas Iszliko Cielas

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.

J SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti

vieta nes tvirtina buk kas tokis 
trankosi po kasyklas. Visas 
miestelis tvirtina buk tai dva
sia žuvusio anglekasio.

Kompanija jau praleido po 
kelis tukstanezius doleriu kas 
menesi kad surasti kuna žuvu
sio. Kur jis dingo po sugriuvi
mui virszunes tai lyg sziai die
nai niekas neisztyrinejo.

f
 Kada busite Mahanojuje 

tai užeikite pas savo tau- 
tieti-Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT 
’ “SAULE”
PLATINKIT1

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

Szitie Amerikoniszki vyrukai iszliko gyvi, kurie vare 
bombini eroplana Gasmatoje ir sugryžo in savo stotis. Ja- 
poniszkas eroplanas pataikė in žvaigžde numaliavota ant 
ju eroplano bet sziaip eroplanas iszliko cielas.

Pantellerijos pasidavimas 
yra istratigines 'svarbos, kuri 
bus jaueziama visu keliu nuo 
Delhi lyg Chungking ir taipgi 
svarba, kuri bus jaueziama 
Berlyne, Ryme ir Tokyo.

Pantellerija pasidavė, su pa
sekme, kad Ali i jautu laivai vėl 
gales plaukti Viduržemiu jura 
ar marioms nuo vieno galo lyg 
kito, ir galės apsidirbti su ma
žais inkyrumais isz la'kunu 
vietų Sicilijoj ir Sardinijoj, ku
rie kasdien bombarduojami A- 
merikiecziu ir Anglu eropLa- 
nu. Tas reiszkiai sutrumpina 
per tukstanezius myliu keliones 
nuo Anglijos ir Amerikos uos
tu lyg Indijos ir Kinijos, ku
riai reikmenys turi būti prista
tytos isz Indijos. Reiszkia 
taupymą labai svarbaus laiko, 
ir dabar galima padaryti dau
giau kelionių in Indija negu 
pirmiau buvo galima, tas reisz
kia, milžiniška padauginima 
musu laivyno prekybos.

Tos yra tiesiogines svar
bios pasekmes Pantellerijos pa
sidavimo. Moraliai, pasekme 
nemažesne. Pantellerija buvo 
Italu Malta. Bet Malta dau
giausia bombarduota vieta pa
saulyje, iszsilai'ke per 3 metus 
nepaliaujamo muszimo. Tik 
priesz metus laiko padėtis Mal
toj buvo tokia rimta, kad Ame
rikos eroplanu nesziotojai," per 
dideli pavoju nuo eroplanu, 
submarinu ir vandeniniu karo 
laivu turėjo visu greitumu per
plaukti Viduržemio Jura atga
benti nauju kovos eroplanu, ar
ba lėktuvu, kad padėti Maltos 
stoeziai iszsilaikyti. Bet Malta 
iszsilaike, Pantellerija puolė. 
Spąstuose Pantellerija pergy
veno 18 dienu bombardavima 
nuo juru ir istz oro, ir galutinai 
daugiau negalėjo pakęsti. Szis 
staigus pasidavimas, kuris se
ka pasidavimia Vokiecziu Tuni- 
sijoj, bus baisus smūgis sosti
nėse visu mažu szaliu, kuriu 
valdžios sutiko remti Hitlerį ir 
Mussolini, manydami, kad se
ko pasisekimo kelia. Ir Tokyo 
apie tai rimtai pagalvos.

Galas Afrikos Kovos
Tas viskas puiku lyg sziol. 

Kariuomene žiuri in paėmimu 
Pantellerijos kaip in pabaiga 
Afrikos kovos. Bet Europos ko-

Europos pakraszti. Tai kvai
lybe.

Bet galimas daiktas, kad su 
pagelba vergu darbo jie apsau
gojo dauguma dalyku kur butu 
galima lengvai isz laivu iszlip- 
ti. Vokiecziai ir ju Allijantai 
dar turi dideles kariuomenes. 
Daugumas tu kariuomenių ran
dasi prie Rusu fronto arba pry- 
szafkio. Bet jis irgi turi stipriu 
jegu Vakaru Europoje. Laikas 
artinasi Hitleriui pradėti ka 
nors Rusijoj jeigu jis mano 
sziais metais ka nors ten nu
veikti. Net lyg sziol Rusijos 
kova buvo pasidalinimas oro 
veiksmu, kuriuose Rusijai 
daug geriau pasiseko, taip ge
rai kad Vokiecziai pakeitė sa
vo būda, ir jie pradėjo ilgu- 
plotu bombardavimo užpuoli
mus fabrikus miestu vieton ko
voti fronto linijoj. Aiszku, 
kad Hitleris nenori vykti in 
Rusija pakol jis numatys kas 
iiivyks vakaruose, ir kiek jogu 
jam tenai bus reikalinga. Bet 
laikydamasis apsigynimo bu
do, arba prie vietiniu puolimu 
Rusijoje, jis dar gali sukelti 
stiprias jėgas Vakaru Europo
je. Bet kaip ten nebutu, at- 
muszdami užpuolimą Vakaruo
se, Vokiecziai turės geresnes 
vietas, stipresnius apsisaugoji
mus ir trumpesnius komunika
cijos arba daneszimu linijas. 
Nebus lengva juos in veikti.

Bet, ka mes gyventojai na
mie galime daryti, kad padėti 
juos inveilkti? Atsakymas: — 
Pirmoje vietoj, mes turime isz- 
laikyti savo lygsvara. Musu 
generolai ir admirolai toliau 
ves szi kana kaip ir lyg sziol 
be jokiu paszaliniu patarimu. 
Europa galima pulti isz keliu 
vietų. Gal puolimas bus pa
darytas isz keliu vietų ir nie
kas isz musu isz anksto nonų- F
matys kur tas invyks. Nes jei
gu mes žinotume, pries'zas ir 
gi sužinotu, ir tada pergale bu
tu sunkiau invykdinti.

Bus laiku, ilgu ir trumpu, 
kada atrodys, kad niekas nėra 
daroma, kur tikrai pri- 
rengimai bus vykdomi, kada 
bus mažai žinių ir daugelis 
gandu. Szie gandai neturi bū
ti traktuojami rimtai. Kada 
atsiras tokiu žinių Amerikos 
žmones jas sužinos.

PRANESZIMAS!
I®3 Tie kurie prisiunezia 

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules“ redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3centus; special delive
ry po 13c., o regiistravoti laiš
kai reikalauije 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laišku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

Istorija apie Amžina Žydą, 
fo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Firkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

WORLD’S BIGGEST 
CIRCUS TO PLAY IN

THIS VICINITY

Skaitykite “Saule”

Ringling - Barnum & Bailey 
Performance Enjoys 

Nation’s Praise

With its star-studded and exciting 
performance enlarged and presented 
in three rings and on two stages un
der the world’s largest big top, again 
a six-pole spread, the Ringling Bros 
and Barnum & Bailey Circus will ex
hibit in
ALLENTOWN Fair Grounds

Monday, JULY 5-th
bringing to that city 1,600 people, 50 
elephants, hundreds of rare wild ani
mals and blue-blooded horses, and 
Mr. and Mrs. Gargantua the Great, 
world renowned gorilla couple.

Vast and colorful spectacles, stag
ed by John Murray Anderson, New 
York theatre genius; Lalage interna
tionally famed girl aerial star, Tor
rence and Victoria, midair sensation
alists; the great Alfred Court’s 1943 
displays of performing wild animals; 
the astounding Reynolds and Done
gan Pyramid Skating Girls; the Lo
pez, Wolthipg and Brannock troupes 
of aerial novelty gymnasts; the world 
renowned high wire Wallendas; Elly 
Ardelty, aerial star; the three Flying 
Concello troupes; the Ostermaier and 
Konyot equestrian troupes; the Nait_ 
tos, Chinese wizards of the tight 
wire; the two Diego comedy bar trou
pes; the great Truzzi; the world 
famous Loyal-Repensky family of 
bareback riding stars . . . these are 
a few of the new and more outstand
ing featured performers among the 
800 noted artists with The Greatest 
Show on Earth.

Performances will be given at 2:15 
and 8:15 P. M., with doors open at 1 
and 7.


