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Isz Amerikos
17 LIKOS UŽMUSZTI 
: Per Eksplozija 
b 1 -----

Eglin Field, Fla. — Baisi 
eksplozija užmusze czionais 17 
žmonių ir sužeidė 51 kada czys- 
tino lauka ir rove kelmus su 
dinamitu. Manoma kad visi bu
vo kareiviai. Valdžia daro ty
rinėjimą iszrasti priežasti to
sios eksplozijos ir keno tame 
buvo kalte.

11 Metu Mergaite
Pasiliko Motina

New Haven, Conn. — Vie
nuolikos metu juoda mergaite 
ana diena pagimdė kūdiki New 
Haven ligonbuteje. Mergaites 
pravardes daktarai neiszdave 
bet motina su kūdikiu yra svei
ki.

Szuo Buvo Isztikimas
. Lyg Smert

Cortell, Pa. — Naszle, Emma 
Haslinger, 80 metu, buvo maty
ta per savo kaimynus ana die
na ryte. Pavakarėje atėjo vai
kas atneszdamas jai maista isz 
sztoro bet niekas jam neatidare 
duriu ant barszkinimo. Vaikas 
sugryžo vela ant ryt, bet durys 
da vis buvo užrakytos ir jis gir
dėjo tik lojimą szunelio. Vaikas 
dasiprato kad ne viskas buvo 
paredke tame name ir pranesze 
apie tai palicijai.

Palicija pribuvus, iszverte 
duris surasdami lavona senu
kes, gulint ant lovos, prie ku
rios stovėjo szunelis graudžiai 
staugdamas. Kada indejo lavo
na in ambulansa, szunelis taip
gi inszoko ir nuvažiavo drauge 
ant sargybos. Daktaras pasakė 
buk motere buvo negyva per 30 
valandų.

Tėvas Aresztavotas Už 
Žveriszka Pasielgimą

Su Duktere
Jackson, Mich. — Deszimts 

hietu amžiaus Bernice Kalvik, 
randasi ligonbuteje, subjaurin
ta ant visos gyvasties ir pavo
jingam padėjime, nuo žverisz- 
ko pasielgimo jos tėvo ant ku
rio baisei inirszo aplinkinei gy
ventojai. Tėvas likos uždarytas 
kalėjime. Tėvas pasielgdavo su 
dukrele arsziau ne kaip seno
vės laikuose elgesį barbarai. 
Mergaite buvo priversta gulėti 
ant žemes — žiema ir vasara, 
dirbo sunkiausius naminius 
darbus ir subjaurinta ant viso 
kūno nuo tankiu sužeidimu nes 
tėvas naudojo ant mergaites vi
sokius innagius su kuriais 
muszdavo nelaiminga vargsze. 
Kaimynai, negalėdami ilgiaus 
žiūrėti ant tokiu pasielgimu 
žveriszko tėvo, pranesze val
džiai kuri uždare nelaba tęva 
in kalėjimą o mergaite iszveže 
jn vaiku prieglauda.

BUVO JAM
PER SZALTA

SUNUI PALIKO
DOLERI Catania Pavojuj

Atsisėdo Ant Pecziaus
Philadelphia, Pa. — Jokūbas 

Sterlinger, isz Landsdale, likos 
baisei apdegintas ir randasi li
gonbuteje isz priežasties apsi- 
žioplinimo. Jokūbas, atejas in 
Millerio sztora, turėdavo pa- 
pratima nuolatos atsisėsti ant 
pecziaus o nežinojo kad ta j a 
diena sztorninkas uždege pe- 
cziu ir buvo gana karsztas. Jo
kūbas, atejas, tuoj aus atsisėdo 
ant pecziaus bet ne ilgai ant jo 
sėdėjo. Szoko nuo pecziaus 
greicziau ne kaip ant jo atsisė
do o priek tam baisei apsidegi
no ne tik sėdynė bet ir rankas.

Nelaimingi Vaisei 
Girtuoklystes

Saginaw, Michh. — Romanas 
Slesinski, 42 metu amžiaus, atė
mė sau gyvastį kada jam nepa- 
siseke užmanymas nužudymo 
paczios ir kitu nariu szeimynos. 
Romanas dirbo ant geležinke
lio o per paskutines dvi sanvai- 
tes iszgerdavo net po kvorta 
arielkos ant dienos, būdamas 
beveik nuolatos girtu. Nedėlio
ję nieko negere ir buvo nusimi
nęs bet ant rytojaus beveik per 
visa diena barėsi su paczia.. 
Ant galo pagriebė revolveri pa
leisdamas szuvi kuris nepatai
kė in moteria, kuri iszbego pas 
motina. Ant balso szaudymo 
adbego du palicijantai, suras
dami Romana gulinti ant grin
dų, su perszauta galva.

Privertė Sunu Idant Su
valgytu Galukus

Paperosu

Newark, N. J. — Fredas Mo- 
roski, 38 metu, rado kiszeniuje 
surdoto, savo 10 metu sūnelio, 
keliolika galuku paperosu, ku
riuos vaikas surado ant uly- 
czios, idant sau parūkyt kada 
tėvas nemate. Pasiszaukes sū
neli, tėvas privertė vaika nu
ryt tuosius galukus paperosu 
po tam uždare ji visai nuoga 
kamaraitėje idant ji atpratint 
nuo rūkymo.

Kaimynai paregėjo nuoga 
vaika per langa ir pranesze 
apie tai palicij antui kuris pa
ėmė tęva in palicijos stoti kur 
pasirodė kad užmetinejimai tė
vo buvo teisingi bet sudžia nu
baudė tęva ant szimto doleriu 
už rustu nubaudima mažo vai
ko, kuris po tam sirgo visa san- 
vaite.

Motina 15 Vaiku Turi 
Tik 36 Metus

Bayonne City, Ind. — Geor
gina Mitchell, pati czionaitinio 
Vengriszko ūkininko, ana die
na apdovanojo savo prisiegeli 
su penkioliktu vaiku. Motere 
turi tik 36 metus amžiaus ir vi
si vaikai yra sveiki ir gyvi.

Tarnaitei $5,000
Chicago, Ill. — Mrs. Ona 

Donnelley, kuri mirė nesenei, 
paliko beveik visa savo turtą 
del State College, taipgi užra- 
sze savo sunui viena doleri ir 
savo tarnaitei, Julei Coleman, 
penkis tukstanczius doleriu. 
Badai sūnelis praszvilpe moti
nos 20 tukstancziu doleriu už 
jos gyvasties todėl motina jam 
paliko tik viena doleri nes jis 
nemokėjo czedyt ir guodoti pi
nigus.

Užsimoka Būti
Mandagus Del Kitu

Dallas, Tex. — Apie du szim- 
tai žmonių, kurie buvo manda
gus ir nesigailėjo duoti gera 
žodeli del Stepono Bergiano, 
likos už tai gerai apdovanoti, 
kaip parodo jo paskutinis tes
tamentas po jo mircziai.

Tarp tuju, kurie aplaike do
vanas už j u mandaguma ir apie 
tai nežinojo, randasi aktorei, 
tarnai, czeveryku szvaksuoto- 
jai, daktarai, biznieriai saliu- 
ninkai, nesziotojai laikraszcziu 
ir kiti, kurie už gyvasties Ber
giano, buvo jam mandagus, ne 
žinodami buk jis yra turtingu 
žmogum. Už taji mandaguma 
paliko kožnam nuo deszimts 
]yg szimto doleriu.

Būtie mandagum del kitu, 
nieko nekasztuoja ir nesulaužy
si žandu, jeigu kam atsakai 
“acziu” arba vėlini jam geros 
dienos ir t.t.

Akyvi Trupinėki
* Japonijoj pradėjo sodyt 

bulves pirma syk 1853 mete.

* Geležinkelio kompanija 
Reading, turi ant visu savo ge
ležinkeliu 28,400 darbininku.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kada miestas Pantelleria buvo bombarduotas, Angliszki kareiviai pere j o per uly- 
czias jeszkodami ar kur nesuras Italiszku kareiviu pasislėpusiu tarp griuvėsiu o kuriuos 
užtiko tai paėmė in nelaisve.

Ligonbutinis Laivas 
Paskandytas

London, Anglija — Muszyje 
prie Sicilijos, likos paskandy
tas Angliszkas laivas su su
žeistais kareiviais bet ant gi
liuko 400 sužeisti kareiviai li
kos iszgialbeti per kitus arti
mus laivus ir nuvežti in ligon- 
butes.

Kiek Kainuoja Kare 
Kas Diena

Washington, D. C. — Per 
tris metus kares, lyg sziai die
nai, Amerika iszleidinejo po 90 
milijonu doleriu kas diena bet 
ateinanti meta valdžia turės 
iszduoti ant dienos po 265 mi 
lijonus doleriu. Nuo 1940 lyg 
1943 metui Amerika iszleido 
jau 104,421,000,000 doleriu. 
Bet Amerika nesigaili pinigu 
kad duoti laisve visam svietui.

16 Milijonu Moterių 
Dirba Fabrikuose

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apreiszke 
buk sziadien dirba., 16 milijonai 
moterių ir merginu visokiuose 
fabrikuose o isz tuju 2 milijo
nai kariszkose dirbtuvėse ir 
amunicijos dirbtuvėse ir gerai 
savo darbus atieka. Kitos mo- 
teres dirba prie laivu ir kito
kiu darbu.___ ______  / 
Keturi Japonu Laivai

Paskandyti
Washington, D. C. — Val

džia aplaike žinia buk muszyje 
prie Kula inlunkes, prie Solo- 
monu salų, Amerikonai pa
skandino keturis Japonu ka- 
riszkus laivus. Badai apie tūks
tantis kareiviu žuvo drauge su 
laivais.

Po Bombardavimui Pantellerijos

ir karabinus kad nuduoti jog jie yra gerai apsi- 
ginklavia.

Catania Apsiaubta Ir Puls 
Neužilgio; Amerikonai Paėmė 
8.000 In Nelaisve; Rusai At-

J s

spyrė Smarkius Vokiecziu 
Užklupimus

Gabena Automobilius 
Eroplanuose

Kur negalima varyti auto
mobilius tai juos nugabena 
eroplanuose, kaip tai ant pa
veikslo matome. Indeda in 
tam tikra perskyra ir nulekia 
in paskirta vieta.

Akyvi Trupinelei
— Italija turi 4,800,000 ci

triniu [lemon] medžiu..Nuo ju 
surenka kas meta 1,859,000 ci
trinų.

— Vatikane, kur gyvena 
Popiežius, randasi vienuolika 
tukstancziu kambariu.

— Visokiu invairiu rusziu 
kviecziu randasi daugiau kaip 
tūkstantis.

— Žmogus eidamas peksz- 
czias myle kelio, padaro pa
prastai 2,263 žingsnius.

LONDON — Catania, kuri yra antra 
svarbiause vieta, puls bile kuria valanda in Alli- 
jentu rankas nes jau yra apsiaubta isz visu pusiu. 
Apie 8,000 Vokiecziu ir Italu gavosi in nelaisve 
in kėlės paskutines dienas. Aplinkinėje Maltos 
AJlijentai nuszove 34 eroplanus. Nekurios vie
tos, užimtos per Allijentus pasidavė gervalei in 
rankas Amerikonu ir Angliku, Gyventojai juos 
sveikino szirdingai kada atėjo in miestus ir da
vinėjo jiems valgio ir vyno ant ženklo priete- 
lystes. į

Sicilija baisei nukentejo vėla per bombar
davimą kaipo ir du laivai likos paskandyti ir su- 
szaudyta 42 Vokiszki eroplanai per Anglikus, 
geležinkeliai likos suardyti ir 160 trokai paimti 
su visokiu tavoru. Allijentai numėtė ant miestu 
Crotone ir Valencijos, 425 tukstanczius svaru 
bombų nuo kuriu kilo dideles ugnys po visa ap
linkine.

Generolo Montgomery narsus pulkai pa
ėmė žymu miestą Syracuse ir nusiyrė prie Cata- 
nijos ir Mesinos ant Sicilijos salos. Iskskiriant 
Syracuso, Anglikai drauge su Amerikonais už
ėmė da devynis kitus svarbius miestus su 9,000 
kareiviu in nelaisve kurie visai nesispyre mu- 
sziuose. Kareiviai noringai pasiduoda in nelais
ve nes žino kad nors gaus gerai pavalgyt. Kaip 
kur, Italiszki kareiviai turėjo medines armotas

Allijentai bombardavo prie
miesti Paryžių, sunaikindami 
eroplanu stotis ir amunicijų 
dirbtuves, 58 eroplanus ir dau
geli tanku. Vokiecziu genera- 
liszkas sztabas viduryje Pary
žiaus likos pataikintas per 
bomba ir sunaikintas, keli auk- 
szti virszininkai ir generolai 
badai likos užmuszti.

Vokiecziai užginczina buk 
generolas Rommel likos už- 
musztas kada leke eroplanu in 
Sicilija, per Angliszkus lėkio- 
tojus. Toji žinia likos užginczy- 
ta ir per kitus sklypus.

Nors Rusai, gauna smarkiai 
plakti nuo Vokiecziu bet at- 
spyre visus užklupimus pasek
mingai prie Belgorado aplinki 

nes. Rusai aplaike naujus pul
kus, mėtėsi ant Vokiecziu visu 
smarkumu ir pasisekė sunai
kinti 2,722 dideles tankas, su- 
szaude 1,200 eroplanu ir paėmė 
apie 40,000 Vokiecziu in ne
laisve in laika devynių dienu 
muszio. Ant Orelo-Kursk frun- 
to vis eina smarkus musziai 
nes Vokiecziai geidžia prisiar
tint arcziau prie Moskvos.

Lancaster, Pa. — Juozas Bon
der, 56 metu, duobkasis, pasi
korė namie isz nuliudimo buk 
pamėtė maszna su 62 doleriais.

Ashland, Pa. — Juozas Sti- 
nolis, 35 metu, likos sužeistas 
laike darbo Locust Gap kasyk
lose ir nuvežtas in Pottsvilles 
ligoribute ant gydymo.



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
ri'kus, kasyklas rudos ir augliu,

'p] y tiny ežias ir kitus fabrikus, 
'daugiau kaip 500 milijonu do
leriu o gatavu įpinigu batikose

Edmontown, Nevarioje, ana 
diena isztekejo kokia tai Ag
nes Wagner, 56 metu moterele, 
asztuntu kartu. Jos paskutinis 
vyras buvo vedės su ja du kar
tu priesz tai, tai yra, buvo per
siskyrus su juom du kart priesz 
tai. — Tai tokios ženybos tik
rai pervirszina gyvuliszka bu-, 
da gyvenimo.

1 Pagal tūla žinuna ir tyrinė
toja, tai žmogaus rankos ir ko-r““ ~
jos palengva susitrumpina įrGdi kas kita.

Ijis turi 150 milijonu doleriu ir 
jeigu jo turtas augs taip grei
tai kaip auga sziadien, tai už 
keliu metu bus gal turtingiau
siu žmogum ant viso pasaulio.

Sztai ka padaro tvirtas pasta- 
iiavijimas, sunkus darbas ir už- 
sitikejimas savyje.

, / Ant svieto yra daug neteisin- 
'/gystes. Jeigu mergina iszveda

Į # .
isz kelio vaikina tai ja niekas 
nenubaudžia ’bet tegul vaikinas 
iszveda isz kelio mergina... Vėl,

Ir paleido...
Bosas iszvare isz darbo, 
Nebagelei labai pavargo,
Pareja abudu: namon, 

Gasipadine suuodė ir pa. ;;ke 
“von,” 

Apsiprausia vela iszdume in 
minksztus, 

Pasiemia su savim visus 
niekus, 

Juokiasi da ir sziadien visi
mainieriai,

O ir dreiverei,
Net mulai szokinejo, 

Kad liet sienos drebėjo.

mn mokeseziu paliuosavimu. 
Jie vartojami tiktai kad isz- 
sprensti kokia suma bus sulai
kyta. Sztai trys pavyzdžiai:

tyti $2.60 per savaite, vieton 
iszskaicziuoti kiekvieno as
mens mokesti. Instatymas lei
džia samdininkui taip daryti

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

ateityje visai isznyks nuo stuo
brio. Tas invyks už kokios de- 
szimts tu’kstancziu metu. Tuoin 
laik apie tai nesirupinlkime.

Juk sziadien žmones mažai 
naudoja kojas ant vaikszezioji- 
mo ir rankas ant darbo o ne'ku- 
riems nereikalinga ne smego-, 
nys! 

• •
Jeigu Amerikoniszkos gaspa- 

dineles aiplaikytu užmokesti už 
namini dar*ba, tai uždirbtu ant 
meto deszimts bilijonu doleriu, 
taip apskaitė Mrs. Edna Morri
son, kuri yra pirmininke Gene- 
raliszkos Federacijos Moterisz- 
ku Kliubu. Bet tosios algos yra 
per mažos nes reiketu padau- 
gint per szeszis per ka pasida
rytu 60 bilijonu doleriu ant 
meto.

Moteres darbas namie yra 
neužmokamas ir negalima pri-

Jau prisiartina galas žverisz- 
ko vieszpatavimo Hitlerio. 
Taip iszreisz’ke savo nuomone 
prezidentas Rooseveltas savo 
kalboje, ana diena, siunsda- 
mas prižadėjimus Popiežiui ir 
užtikrinimą kad jau galas pri
siartina kada Allijentai neuž- 
ilgio paliuosuos Europa isz Hit
lerio ranku. Amerikonai atėjo 
in Italija kad jiems duoti ra
mybe ir palkaju o ne naikinti ju 
senoviszkus murus, bažnyczias 
ir katedras. Prezidentas užtvir
tino Popiežiui buik nors musu 
kareiviai ir bombarduos Italija 
bet Rymo nedalypstes ir paliks 
ji cielJbeje.

Amerikoniszki Italai nudžiu
go taja kalba prezidento ir turi 
vilti kad neužilgio pasiliks vela 
laisvi ir nebus po padu Hitle
rio.

lygint jos darba prie jokios al
gos. Paprasta motinos darba, 
rūpesti, iszauklejima vaiku ir 
t.t., neapsiimtu svetima motere 
ne už deszimts tukstaneziu do
leriu ant meto.

Jau czionais Amerikoje pa
prastai yra (žinoma kad tur- 
cziai turi nepaprastas privile
gijas ir pirmenybe visame.

Tegul papildo ta pati prasi
žengimą vargszas ar milijonie
rius, tai pamatysime kokia ap- 
laikys “teisingysta” isz tuju 
dvieju. Szimtai atsitikimu pa
rodo kaip sūdai iszdalina taisės 
teisingystes del vienu ir kitu. 
Ant pavyzdies paimsime: Ne- 
senei kokis tai vargszas pavogė 
tris dolerius už ka likos nuteis
tas ant deszimts metu kalėjimo. 
Gal netikėsite o bet buvo tai

Nekurie rugoja buk moteres 
naminis darbas yra lengvas ir 
negali lygintis prie vyru darbu. 
Bet sztai ka vienas žmogelis 
apskaitė: Paprasta motere, už- 
siimdama naminiu darbu, in 
laika trisdeszimts metu paga
mina tiek valgio kad ipavalgy- 
dytu 150 tukstanezius 'žmonių, 
sunaudoja 100,000 valandų ant 
szlavimo, mazgojimo, czystini- 
mo, siuvimo ir t.t. Už ta savo 
darba ji aplaiiko mažesne mo
kesti ne kaip praseziauses dar
bininkas, nors gaspadines už
siėmimas yra skaitomas 'kaipo 
vienas isz puikiausiu darbu. — 
Dieve saugok, jeigu kada musu 
moterėlės iszeitu ant straikos, 
pareikalaudamos asztuoniu va
landų darbo ir užmokesti už 
“over time.”

Vienam nedideliam Lietuvisz- 
, kam miestelyj,

Užtikau Lietuviu dideli būreli, 
Radau ten jauna moteriuke, 

Pasisziauszus marga visztuke.
Vai, Dievyti mano, 

Kvaila, nidko neiszmano, 
Liežuvi turi ilga, smailu ir 

baisu, 
Ant Dievo ne 'žmonių nepaiso.

Kanda visus arsziau kaip 
uteles, 

Neatstoja arsziausios pa
siutėlės, 

Trankosi bambileis vakarais, 
Su visokiais paleistuviais ir 

niekszais.
Vėlybu vakaru pareina, 

Kaip vyras su vaikais gult 
eina, 

Vyras kaip kokis leipsze ausis 
nuleidęs, 

Pasiduoda visame del tosios 
leides, 

Kada toji ant jo užklumpa, 
Tasai isz baimes net po lova 

suklumpa.
Dabar neba'gelis pradėjo baisei 

džiūt,
Nenori su ja visai but, 

Visas miestas pradėjo apie tai 
kalbėt,

Visaip ant jo iszkalbet. 
Tai vis su tokiais asilais taip 

atsitinka, 
Jeigu vienas kitam nepatinka, 

Isz pradžių mylėjosi, 
Paskui viens kita visur vijosi, 

Ne ilgai tasai traukėsi, 
Vienas ant kito sznairavo ir 

raukėsi,

PRANESZIMAS!
KAV 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 registravoti laiš
kai reikalauje 18 centu.

NEUŽMIRSZKITEI— jeigu 
siun tinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

‘Uždirbdami Mokėkite’
Pajamų Mokescziai 

Iszaiszkinti
X,- ■ ■ —

Pradedant Liepos 1 d., 1943 
m., mokeseziu sulaikymo taksai 
del asmeniniu pajamų praside
da. Nuo to laiko bus galima mo
kėti Federal Income Taksus 
isz dalies, pagal alga, o ne vis
ką ant syk. Jus mokėsite per 
reguliarius iszslkaitymus isz ju
sti algos. Panasziai jus mokė
jote savo Victory ir Social Se
curity Taksus. Tai nėra nauja 
priemone kolektavimui Feder
al Individual Income Taksu. 
Priskirta prie to yra ir Victory 
taksai, kurie buvo sumažinti

John Smith, nevedes žmogus 
uždirba $37. per savaite. Isz tos 
sumos, $12. yra paliuosuojami 
(exempt). Isz liekamu $25. tai j 
20% yra sulaikomi. Taigi kiek-j 
viena savaite, suma sulaikyta 
isz algos yra $5.

Georgo Jones yra vedos ir 
turi 3 vaikus, jis uždirba $50. 
per savaite. Jo paliuosavimai 
yra $24. už save ir žmona ir po 
$6.00 už kiekviena valka, isz 
viso $42. Galima iszskaityti su
laikymą tiktai isz $8. Taigi 
Jones samdininkas iszs'kaito

nes jam lengviau nustatyti;
• r- i

mokeseziu suma. Kur “Wage] 
Bracket Tables” vartojami,’ 
mokeseziu suma mažai skirsis'I 
nuo tiesioginio 20% iszskaity- 
mo.

*»

Taksu mokescziai sulaikyti
■ 1 isz algų yra samdininko inmo- O v

keti in Suv. Valstijų Iždą. Su
ma kuri 'buvo iszskaityta isz 

'jusu algos stovi jusu kredite Iž
de priesz suma, kuria jus sko
lingi už Victory ir Pajamų mo
kesezius. Po metu laiko, arba 
jeigu jusu tarnyba 'baigtųsi,

tiktai $1.60 per savaite.
James ir Sarah Brown, abu 

dilba. Jie turi keturis užlaiko
mus asmenis namie. Jie nu
sprendžia pasidalinti vedusių
jų paliuosavima isz $24, taip, 
kad kiekvienas isz ju turi po 
$12. per savaite isz kuriu nieko

jusu samdininkas duos jums 
certifikata, kuris inrodys kiek 

į uždirbote per metus laiko ir 
kiek buvo iszskaityta isz jusu 
algos. Nepameskite szio certi- 
fikato, nes tai yra jusu taksu 
mokeseziu kvitą.

Priesz arba Kovo 15 d., 1944
m. jus turėsite iszpildyti Liau
ka kaip ir ligi sziol buvo daro
ma, kuri parodys jusu 1943 me-

už jo užlaikomus asmenis arba 
$48. per savaite del paliuosavi
mu.

Vienas inspejimo žodis. Ga
limas daigtas, kad suma sulai
kyta isz algos nebus ligi cento 
20% jusu algos virsz “withhol
ding” paliuosavimo. Sulaikyta 
suma gali būti truputi auksz- 
cziau arba žemiau $20.

Darbininkas turi suprast kad 
tas yra todėl, kad instatymas ? 
leidžia savininkams sulaikyti 
mokesti pagal “Wage Bracket 
Tables.” Szios lenteles nustato 
sumas kurios turi Imt iszskaity- 
tos isz algų. Pav. atsitikime ve
dusiu darbininku, kurie užlai
ko tris asmenis, ir kuriu savai
tes alga yra tarp $50. ir $60. 
samdininkas ingaliotas iszskai-

teisybe. Kitas žmogelis važiavo 
atlankyti savo serganezia mo
tina automobiliam, tai ji su
laikė palicija ir atėmė jo gazo
lino knygute o milijonierius 
važiavo loszti golfą ir pyszkino 
nereikalingai po visas aplinki
nes, tai jo nesulaiko.

Ir atmyk žmogau, isz kurios 
puses tave plaka.

Bet tokia tai Amerikoniszka 
“teisingysta.”

Kada Henry Ford pradėjo 
dirbti, kurio automobiliai szia
dien randasi kožnam kampely
je svieto, aplankydavo jis po 
$2.50 ant dienos. Gimė jis ant 
tėvo ukes Miczigane. isz jaunu 
dienu jis turėjo dideli paszau- 
kima prie mekanikystes ir tai
sydavo laikrodėlius. Mete 1893 
sutvėrė jis savo pirmutini for- 
duka ir turėjo iszhandyma nors 
ji visi vadino kvailiu. Jo pati 
jam pažibindavo su žvake prie 
darbo. Ant galo 1899 mete, jis 
sutvėrė kompanija ir nuo to 
laiko turėjo kodidžiausia gilin
ki. -Sziadien pas ji dirba apie 
100,000 darbininku kurie pada
ro ant dienos po 5,000 automo
biliu, troku ir eroplami maszi-

N/Kokis tai žmogelis susirasze 
,pm^ paczta su nežinoma mergi
na tiksle apsipaeziavimo, ku-1 
rios niekados nebuvo mates, na 
ir likos priimtas. Kada atėjo 
paskirtas laikas ant vinezevo- 
nes, nuvažiavo in Chicaga pasi
tikt su savo pacztine mylima. 
Ant geležinkelio stoties pama
te savo iszrinktaja, pažino ja 
pagal sutarti koki ženklą turės 
prisiūta ant krutinės ir tuojaus 
jam perėjo noras apsipaeziavi
mo nes mergina nebuvo tokia, 
kaip sau sapnavo, apreikszda- 
mas mylimai, kad geriau bus 
pertraukti vinezevone. Tada ( 
mylima iszsitrauke revolveri ir 
atkiszus in ji paszauke: “Isz- 
pildy'k, ka prižadėjai, arba pa
dėsiu tave ant vietos.” Ka tu
rėjo daryti žmogelis, nuvedė ja 
pas magistrata ir likos suriszti 
priverstinai, mazgu moterys
tes.

Toki atsitikimai ne tankiai 
atsitinka.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Tėvai in tai nosis inkiszo, 
Visaip vyrui tuojaus prikiszo,

O tasai vai'kinelis,
Ausis suglaudęs nebagelis,
Turėjo visame klausyti,

Uždaryti žioti ir nieko 
nesakyti, 

Kada jis norėjo paeziule vyrisz- 
kai pabart,

Tuojaus visa szeimyna subėgo 
ir norėjo ji pakart.

Vietos šluboje jam nėra, 
Tuojaus in miestą iszeina, 

Tik saliune ramuma suranda,
Kur ji niekas nekanda. 

Gana bus apie taja kiaulele,
Amerikoniszka pasiutėlė,

Nesakysiu kur,V 7

Tik buvo Tenkažinkur.
* * *

Atvažiavo kokis tai sportėlis,
Isz miesto McAllis, 

In Skulkino pavietą, 
Nelabai didele vieta.

Darbo praszyti pas bosą nuėjo, dienu.

nuo 5% ligi 3%.
Rata szio naujo mokeseziu 

Sulaikymo Takso (Withhold
ing Tax), yra 20% iszskaityta 
isz algos virsz paliuosavimu. 
Po paliuosavimu kai kuriems 
asmenims nereikės mokėti dau
giau kaip 10 arba 12% savo al
gų. Szis taksas nėra “gross 
Tax” pagal alga. Darbininkas 
praszomas iszpildyti, pasira- 
szyti ir priduoti savo samdinin- 

| kui “Withholding Exemption 
Certificate.” Jeigu jus neiszpil- 
dysite ir nepaduosite savo sam
dininkui szia Liauka jis negales 
jums dubti paliuosavima ir pa
gal teise turės iszskaityti 20% 

Į isz visos jusu algos. Samdinin
kai jums parūpins''blankas. Jei
gu jusu vedybų stovis pasikeis- 
4u arba skaiezius jusu užlaiko
mu asmenų, praszoma apie tai 
ipraneszti samdininkui per 10

Su kitu tokiu suėjo, 
Abudu nuėjo pas bosą, 

Ar darbo jiems neduosiąs. 
Bosas juos sutikės užklausė: 

“Vat ju vant?”
Tieji atsake:

“No Inglisz kent, ” 
“Kom tumaro, Džan,” 

“Denk ju mister MiKen.” 
Ant rytojaus in darba nuėjo, 

Prie szafto abudu ėjo, 
Apsirėdė in kalnierėlius, 
Ir žibanezius guzikelius.

’ Jusu samdininkas nusprens 
•pagal Exemption Certificate' 
’kiek galima bus sulaikyti iszi 
algos. Nevedusiems asmenims 

; suma paliuosuota nuo taksu 
yra $12. per savaite arba $624 
per metus laiko. Vedusioms, 

1 paliuosavimas yra $24. per sa- 
i vaite arba $1,248 metams. Szis 
'paliuosavimas gali būti pada- 
i lintas tarp vyro ir moters jeigu 
abu dirba, arba vienas gali visa 

!priimti; tuo atveju kitas nega-

£u. Turi jis inde jas in savo fab- skaitykit “saule” platinki^

Kada pradėjo žemyn nusileist, G sau nc’i dalies pasisavinti. Už 
Viens kito nenorėjo paleist, kiekviena užlaikoma asmeni, 

Drebėjo nebagelei kaip lapai, yra ^ar $6-000 paliuosavimas 
isz baimes, per savaite arba $312 metams. 

Kad patiks juos kokia nelaime.! Nesumaiszykit sziuos paliuo- 
Na ir nusileido, savimus su pagrindiniu pa ja- 

I

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

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

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

nr VISOS TRYS 
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban- 

'kini czeki aiba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
batikos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 

. _ .. ! dėkingi už tai ir neužmirszlkite jus suskaitysite

neiszskaitoma. Kadangi James 
užlaiko 4 asmenis jis gali at
skaityti $24. per savaite. Jo 
paliuosavimai yra $36. per sa- ^u pajamas su kreditais ir pa- 
vaite. Jeigu James vienas dirb-1 Huosavimais. Mokescziai isz- 
tu, jis galėtu pasisavinti pilna ’G jusu samdininko priesz 
$24. paliuosavima ir prie to $24 po Birželio 15 d., ir kiti su- 

1 mokėti mokescziai Ims intrauk- 
ti in b lank a kaipo ’kreditai. Ki
tais žodžiais,
taksu mokesezius kuriuos mo
kėjote Kovo 15 d., ir Birželio 
15 d., 1943 m. pridėsite pilna 
suma kuri jau iszskaityta Vic
tory Taksu tikslams, kaip ir pi
nigus, kurie sulaikyti nuo algos 
nuo Liepos 1 d. per Withhold-

i ing Tax ir dar visus kitus pini
gus kuriuos užmokėjote Rugsė
jo 15 d. ir Gruodžio 15. Jeigu 
pilna suma 'bus daugiau negu 
reikia taksams tai Valdžia 
duos jums kreditą ir pinigai 
Ims vartojami užmokėti seka
mu metu mokesezius. Bet jeigu 
neužtektinai pinigu užmokėti 
taksus tai jus turėsite pridėti. 

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

ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

SZITIE ARKLIUKAI PRISTOJO PRIE RAITELIU!
TR szitie mediniai arkliukai pris- 
A tojo prie kares !

Fabrikas, kuris iszdirbinejo 
szituos medinius arkliukus dabar 
iszdirbineja kariszkus dalykus 
del kareiviu!

Buvo tai didelis darbas Ameri
kos pramonei permainyti dirbti 
arkliukus ant amunicijos ir gink
lu, nuo skalbiamu maszinu ant 
dirbimo karabinu, nuo automobi
liu ant tanku. Darbas kuris rei

kalavo daugiau maszinu, dau
giau vyru ir daugiau elektrikos 
pajiegu!

Bet tosios pajiegos ten radosi, 
turime daugiau ne kaip visi szia- 
dieninei Vokiszki sklypai ir pa- 
muszti sklypelei turi isz vien.

Amerikonai buvo ant to pasi
rengia ir turėjo pajiegu. Elek- 
trikines kompanijos, kurios pri
stato 80 o/o tuju pajiegu, buvo 
pasirengia ant to isz laik!
State taisės pajiegas isz laik!

Žinodami apie pavoju, jos pri-

YOTTR FT.FCTKTC! 4 
production snrrnnt

ISZVEŽKITE VOKIECZIUS 

“ANT RAIDO” 

PER PIRKIMĄ KARES BONU

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Czedinkite VISKĄ NES KITAIP YRA TAI SABOTAŽAS—

Nenaudokite be reikalo Elektriką vien tik todėl kad jis ne yra paskirstomas pagal valdžios priežiūra.



’‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Pasiaukavimas Dukters
Isz Gyvenimo Vargsziu Darbininkių Sziame Laike

»***->O 4-><-M-****-M-**-*-****-*.**.**.*********-****-* »»»**-*>*-*

^UK'SZTOJE pastogėje pra
sidėjo dirbtuvių gyvenimas, 

apie kurio baisumą negali turė
ti supratimo tas 'kuris jo nepri
tyrę.

Gyvenimas iszcziulpiantis 
sveikata, pavergiantis dvasia, 
darantis isz žmogaus maszina.

Ir da ne kažirika žemesni už 
maszina! nes maszina perdaug 
neapsunkina isz baimes kad ne
sulūžtų 'kokia dalis, nes reikės 
ta dali nuplikti ir už ja užmo
kėti, maszina tepa kasdien kad 
nenudiltu, žmogumi gi rank
pelniu nesirūpina niekas, ar jis 
pavalgęs ar ne, niekas jo dar
bo neaprubežiuoja nes žmogus 
kad sveikata padujas žus, tai in 
jo vieta nejeszkomas ateis ir 
nuvirtusio darbininko vieta už
ims.

patemijo motina.
— Kas to nežino, — pritarė 

Ole, da su didesne paskuba var- 
t y dama k ar oi e Ii u s.

Ant rytojaus Ole darbavosi 
dirbtuvėje lyg ikarszczio apim
ta; veidas doge, rankos drebė
jo, lygu kas duris pravėrė, szir- 
dis jai plakėsi smarkiai, lauke 
ponios incinant ir bijojo kad 
neatsisakytu jos praszyme. įli
ejo gau gale kaip visada szil- 
kais sziiabždanti, didi, nepriei
nama, su reikszme savo nervin
game veide kuris nepridave 
drąsos ja prakalbinti. Panelės 
paprastai nutildavo poniai in- 
ejus ir dabai- nutilo visos, vien 
girdėtis buvo tamburku paksz- 
nojimas, ir barszkejimas stik
liam ant siūlo traukiamu.

Ponia per visas darbininkes

Moteres Dirba Sunkei Kariszkoj Tarnystoje

Szitos moteres ir merginos, kurios priguli prie mariniu kareiviu ir lavinasi Camp 
Lejeune, New River, N. C., dirba sunkei. Pulkas ju eina laike lietaus ant musztro. Žemiau 
matome dvi kareives taisant automobiliu kad užimti vietas tuju vyru kurie buvo patrauk
ti ant tarnystes. Taipgi jos mokinasi kaip valdyti laivelius. Bet smagiauses ju užganadini- 
mas yra, kada vyrai joms patarnauja prie stalo, paduodami joms valgi.

Igi szniokszdamas kaip dumples 
kartojo: — nepyk, asz-gidede... 

klode...
Ji atsisuko ir be dvasios isz- 

|bego pro duris.
i — Dieve mano! — isztaro 
balsiai kuriame girdėjosi bai
sus skundas ir eme degti augsz- 
tyn. Inbego in savo pastogia, 
numėtė skrybėlė ir suspaudė 
rankomis galva, uže joje, ver
petavo, dunzfgejo.

— Baisiai buvau nerami, ta
re motina, — tavęs nesulaukda- 

pna iki sziol, jau devinta!
— Pas namu savininku bu

vau, — pertrauke Ole.
— Nereikejo, e-e-e, asz bu- 

cziau pati vereziau...
— Visticlk! — pertrauke ma

tomai suerzinta.
Motina, pažvelgė in ja ir už

klausė: užsimokėjai?
— Užsimokėjau, — tarė Ole 

slopiai, neužsimoikejau, bet pri
žadėjo palaukti, dirbtuvėje ne
gavau sziadien, už dvieju san- 
vaieziu... dabar tik tris rublius 
ir asztuones-deszimtis kapeikų 
davė, — kalbėjo Ole iszvynio-

atidare jas triukszmingai ir pa
likus atdaras klapnojo žemyn 

; keikdama balsu.
' Ole stovėjo galva suspaudus; 
motina nusiminusi 'kure primu
są ant kurio stovėjo skardinis 
drumulvs su vandeniu.i

j Ole atsikvoszejus atsisėdo 
prie stalo, pasiskleidė sawo dar
bą ir ome varstyti blizguczius. 

' Aszaros smaugė ja, blizgucziai 
|per aszaras atrodė dvilypiai, 
'Ole nukratė aszara ir vėla vars- 
I te.

— Ole, — prabilo motina sta
tydama priesz ja stikline su ar
bata, — ka asz tau duosiu? ne 
duonos, ne cukraus...

— Asz visai užmirszau, — ta
rė Ole ir iszemus isz kiszeniaus 
padėjo savo uždarbi ant stalo, 
— paimk mamyte pas Žydą 
ežia žemai, pas ja neik daugiau.

Motina iszbego. Ole palenkė 
galva ant ranku ir davė valia 
smaugianezioms aszaroms.

Gere arbata ir lygiai su mo
tina klojo planus szviesios atei
ties kada užsimokės visas sko
las ir ramiai be paskubos dar-

Taigi ir Jokubiene su jos Ol
ga niekas nesirūpino, darbavo
si jos, negaiszindamos laiko už 
geros arbatos su szmoteliu duo
nos, paimtos krautuvėlėje ant 
bango, dirbo dienas ir naktis.

Ole biski prisnudus apsi- 
prausdavo su szaltu vandeniu 
ir isz ryto ėjo in dirbtuve, nu- 
neszdama daryta namie darba, 
vakare pareidama su nauja me
džiaga.

— Užsimokesim visas skolas, 
tada lengviau padirbėsimo! — 
džiugino save vangszes, tuo vil
ties žodžiu pragindamos miega 
kuris menke suvargusias akis.

Viena syki, juodvieju viltis 
da sustiprėjo:

Atėjo isz siuvyklos kurioje 
Ole pirma darbavosi viena 
drauge ir žiūrėdama in juodvie
ju darba tarė: — Na, tik dabar 
pralobsite! tai 'baisiai brangus 
darbas, musu ponia vakar pir
ko isz krautuves tokiu kutu ke
turis arszinus, užmokėjo po 
penkesdesezimts rubliu.

—Negali būti! — suszuko 
nustebusi Ole ir jos motina žiu
rėjo in siuvėja lyg in žvaigžde.

— Tai trejetą szimtu uždir
bote lengvai skaitant! paszne- 
kejo drauge ir iszejo, pralinks
minus szirdis vargdieniu.

— Da nuo skolų atliks! — 
džiugino save duktė ir motina, 
da su didesne paskuba varsty
damos 'karolėlius.

Taip joms vakare besidar
buojant, durys ju lindynes at
sidarė ir inejo kiemo sargas.

Nesibeldė in duris, inejas ke
pures nenusiėmė, kaip tai pap
rastai daro sargai ineidami su 
kokiu reikalu, namu savininko 
siuneziami prie biednu gyven
toju augsztybiu ir drėgnu su- 
trenu.

Taigi ir szitas inejo ir tuoj 
priimdamas valdininko tona 
tarė: kodėl nemokate nuomo, 
kas taip daro?! ponas liepe kuo 
greieziau pasirūpinti nes kitaip 
iszmes! Kas kaltas o kam pri
sieina metavoti ir sukinėk tu 
žmogus sau kojas po, visus ur
vus! tfu!

Nusispove ir iszejo užtrenk
damas duris.

Motina ir duktė pažvelgė in 
save nusiminusios: — kas bus?
— tarė motina tykiai.

— Rytoj nuėjus papraszysiu,
— tarė Ole, jau nemažai uždir
bome, užsimokėsimo ir da at
liks.

— Reikia praszyti, rasit kai]) 
nors bene iszlipsime isz tu sko
lų, skola blogiau kaip liga, — 

perejo, peržiurėjo darba, pa
peikė, patemijimus dare, retai 
gyre, vereziau gerai radus vi
sai tylėjo.

Galu gale susilaikė prie Oleš 
ir tyliai žiurėjo darbo.

— Poniute, nedrąsiai prabi
lo mergina, — ar negaleeziau 
asz gauti kiek už darba, man 
baisiai pinigai reikalingi...

Ponia pažvelgė in ja susi
raukus nelemtai, — kas do lai
kas! Asz-gi tamstai vienai ne
galiu mokėti skyrium, mokėsiu 
visoms tai ir tamsta gausi!

— Poniute, susimylėkit! — 
tarė mergina su aszaromis aky
se, isz buto mumis varo, ka asz 
padarysiu!

— Tas man nerupi! — suszu
ko ponia, — antras dalykas, ne 
kiek uždirbai per tas kelias die
nas, tas tavęs neiszganys, ta sy
ki atiduosiu 'kiek tau priguli, 
bet daugiau kad man to nebū
tu!

Atidaro stalcziu, iszeme kny
ga ir eme skaityti.

— Tamstai iszeina trys rub
liai ir asztuonesdeszimts kapei
kų, — tare visa drebėdama.

— Mes-gi su motina naktimis 
dirbome! poniute apsirikote ar 
ka, juk tokiu kutu mes-gi pa
darėme apie dvideszimts arszi- 
nu!

Lavinasi Lipti Ant 
Kalnu

Kada Amerikonai užims Al
pu kalnus, tai žinos kaip ant 
j u užlipti, kaip ant paveikslo 
matome. Kareiviai lavinasi
Camp Carson, Kolorado j e, 
kur randasi status ir dideli 
kalnai.

— Kiek kainuoja, tau neru
pi! Asz ne krautuves kaina mo
ku bet dirbtuves, netinka, gali
te daugiau neimti, — kalbėjo 
ponia iszemus isz sidabrinio ra- 
dikulio tris rublius ir asztuo- 
nes-deszjmts kapeikų, — ko-gi 
norite jog pirmoji savaite nie
kur nemokama, tai ant iszme- 
ginimo. O

Olei pritruko žado, tas smū
gis perejo jos jogas.

— Susimylėkite ponia, duo
kle man darba kuris duotu už
darbi!

— Norėtumei! — eme juok
tis ponia, geriau mokama 
darba dirba vyresnes paneles 
tai neinvairus darbas, nes kiek
vienas gali padirbti, pagal dar
bo ir kainos!

Ta tarias ponia užsisuko ir 
iszejo isz dirbtuves. Paneles 
subruzdo ruosztis eiti ir Ole pa
ėmė savo uždarbi ir taipgi isz
ejo. ‘

— Ka asz mamai pasakysiu ? 
Tokia, rodos, pažiūrėti, ponia, 
ir nesisarmatija, juk tai vagys
te, ne,blogiau da kaip vagyste! 
Vagis vien tik turtą pavagia o 
tokios ponios isz vargdieniu 
sveikata iszcziulpia! siurbėlės!

Ole verkt negalėjo, akys doge, 
veidas dege, galvoje uže, da
bar jaute baisu nuvargima, va
landomis stojo nugalėdama pa
eiti.

Inejus in kiemą atsistojo pas 
vartus ir svyravo maustydama 
ka daryti: ar eiti ir pasakyti 
motinai teisybia ar eiti prie na
mu savininko atsipraszyti kad 
palauktu iki menesio galo.

— Butui reikia penkių rub
liu, jeigu tie*k temokės už darba 
gale menesio vela gausiu tris, 
krautuvėje skolai atliks rub
lis o ten jau yra apie deszimts!

Ole nutarė: Inbego ant trepu 
ir tartum liepsnose sustojo pas 
duris namu savininko. Valan
dėlė pastovėjus atsigaivino ir 
paspaude duriu skambuti.

— Kas? — pasigirdo isz vi
daus.

— Savisžke, gyventoja tre- 
cziojo aukszto.

— Durys atsidarė ir su žva- 
kia rankoje iszsikiszo sena mo- 
teriszke ir piktai užklausė ko 
nori ?

— Norėjau matyti poną Sur- 
belcvicziu, — tarė Ole.

— Užimtas, arbata geria, — 
atsake susiraukusi boba, — ko
dėl diena neatėjote, ko ežia 
nakezia baidytis, palaukit, pa
klausiu!

Merginos Prigialbsti
Kinams

Amerikoniszkos merginos 
New Yorke, apdovanoja Ki- 
niszka motere Chiang Kai 
Shek, kuri lankėsi Amerikoj, 
su pinigais idant priimtu dvi 
Kiniszkas mergaites kurios 
neteko savo tėvu laike kares.

— Ta pasakius boba užtrenkė 
duris ir Ole paliko už duriu 
tamsoje.

Jau ketino augszcziau lipti 
in savo lindyne, kada durys at
sidarė ir ta pati boba iszkiszus 
galva tarė': praszau i neiti!

Ole inejo ir tapo in vesta in 
kambarį, kur už stalo sėdėjo 
ponas ir gere arbata.

Buvo tai senokas vyras isz- 
purpes, sulužes, apvalu jo veidą 
su dviem pagurkliais dabino 
didele mėsinga mėlyna nosis su 
dviem karpomis apaugusiomis 
juodais plaukais, po barzdos se
niai jau macziuisios britva buvo 
pariszta balta serveta. Vienoje 
rankoje laike szakute, antroje 
peili. Olei inejus primerkė ir 
taip jau siauras akis, apžiūrė
damas ja nuo galvos iki kojų. '

Ji linktelėjo galva ir nedrą
siai pratarė:

— Atsipraszau kad taip vė
lu. .. diena asz dirbtuvėje. Atė
jau praszyti tamstos palaukti 
kiek su nuoma.

— Tamsta pas mane gyvena
te ? — užklausė savininkas ir 
tuoj pridėjo: — tamsta praszau 
sėstis, arbata sykiu iszgersime, 
praszau — atkartojo ir pasikė
lęs pristūmė jai kode o pats už
siėmė pripylimu arbatos.

— Atsipraszau, — atkartojo 
Ole, asz labai laiko neturiu. Na
mon vakarui daibo parsine- 
sziau, asz vien norėjau praszyti 
kiek palaukti...

— Apie ta. nėra ka kalbeli, — 
pertrauke savininkas szaipyda- 

mosi meiliai in Ole ir pacmes 
ja už rankos verte szale saves 
atsisėsti...

Ole atsisėdo ant krasztelio 
kėdes, buvo nusiminusi, suisi- 
maisziusi, taip jai tos vaiszes 
prie szirdies nuėjo.

— Tamsta pas mane gyveni 
ir dar nepasipažinome, — tarė 
savininkas vis su kode trauk- 
damosi areziau. Tokios gražios 
paneles visai neprivalo mokėti, 
— nusijuokė smulkiu juoku ir 
paėmė Ole už rankos, gniaužė 
ja savo rankoje, in alkis žiurėjo 
maiiksty damosi savo užtinusio
mis akimis.

— Meldžiu gerti, — sustenėjo 
staiga, — koks asz! Czia pasi
kėlė nuo kėdės ir nutrypė prie 
kredensu, isz ten atneszo bonka 
su vynu ir skrynute saldainiu, 
du stiklus pripylė, viena indejo 
in ranka Olei o su antra meiliai 
laižydamas prie merginos pri
stojo.

— Susidaužkim! — tarė, — 
ant pirmosios pažinties, kara
liene mano! koks asz laimingas 
kad toks žiedas pražydo po ma
no pastogia. Ole numanė kad 
neturėdama kuo mokėti nuo
mos ji kreisztis negali, taigi ge
re, užkandžiojo, savo arbata 
iszgerus nuo kėdės atsikėlė.

— Karaliene mano! kodėl 
taip greitai! da bent valandėlė, 
maldavo savininkas.

— Darbas laukia, motina bus 
nerami, — paaiszkino Ole.

— Spjauk tamsta, ant to įdar
bo! Nejau-gi užsimoka tokios 
akutes varginti darbu! — reke 
savininkas, ne, ne, toks aniole- 
lis ne del darbo, tamsta visai 
nemokėsi man už narna nuo 
szios dienos, asz tamstos... 
dede, karaliene mano!...

— Bet tuo tarpu asz vis-gi 
turiu atsisveikinti su jumis, — 
atkartojo Ole, sudievu ir aeziu 
jums, už poros, savaieziu gau
siu savo uždarbi tai atsilygin
siu.

— Meldžiu nesirūpinti, na 
ka-gi, kad jau tai]) skubi tai su
diev!

Ole linktelėjo galva ir norėjo 
iszeiti bet senis nuo kėdes pa- 
szoko ir tragiszkai praskleis- 
damas rankas suriko: — Nejau-1 
gi taip su dede atsisveikina! — 
ir pakol Ole susiprato kas daro
si, senio sutužes veidas buvo 
jau visai prie jos veido o nusei- 
liotos lupos szliaužinejo po jos 
akis, skruostus ir kakla.

Ole isztrukus isz jo ranku, 
žodžio negalėjo pratarti, senis-

dama medžiaga kutams varsty
ti.

— Kaip-gi su manimi bus ? — 
pasigirdo staiga klausymas, 
isztartas balsu panasziu in 
pjūklo girgždėjimą.

Iki sziol Ole toje pus’breksz- 
moje mažos lemputes nepatemi- 
jo už szepos pas Įauga sedin- 
czios moteriszkes, buvo tai 
krautuvininke isz prieszais.

— Kas-gi su manimi bus? — 
atkartojo ji, asz ilgiau laukti 
negaliu, isz kur norite imkit o 
man kas mano atiduokit, asz 
savo kruvino skatiko jeszkau, 
kaip tai galima imti neturint 
isz kur atiduoti! O, kiek asz 
nuostoliu turiu per ta savo ge
ra szirdi!

— Na-gi duokit ka nors del 
tikrumo. Ka asz žinau, iszmes 
isz buto tada szvilpk, kur asz 
jus surasiu!... rdke boba kas 
kart didžiau intužusi.

— Ka mes duosime?!., sude
javo Jokubiene, vyro liga viską 
paėmė, susimylėkit, palūkėkit 
dvi sanvaites, uždirbtu daug 
yra, ka-gi daryti kad neisz- 
duoda ?!

— O, kad jus velniai, laku- 
dralikos jus nelaimingos! bile 
iszvilioti o dailinsis, o laižysis, 
prisilaižys, iszvilios, paskui 
juokiasi!

Boba pripuolė prie duriu,

Apdovanotas Už
Beisboles Loszima

Billy Southworth, manadže- 
ris beisbolinio kliubo St.
Louis Cardinals, likos apdo
vanotas su deimantiniu žiedu 
per beisbolini cara Kenesaw 
Mountain Landis, už gera lo
szima beisboles ir laimejima 
visu loszimu praeita meta.

buosis.
Svajojo vargszes o gyveni

mas savo vėžėmis ėjo.
Ant rytojaus vakare, kada 

Ole parėjo, rado motina labai 
susirupinusia.

Nenorėjo sakyti kas jai ant 
szirdies, galu gale Ole iszgavo 
kad vela skolininkas buvo ap
silankęs. Nuo jo buvo paimta 
laidotuvėms deszimts rubliu.

— Užsimokėsime, — tarė Ole 
ir atsisėdo prie darbo.

Led pradėjo varstyti nelem
tus blizguczius kada staiga du
rys atsidarė ir namsargis jose 
stojo.

— Ponas prasze kad panele 
tuoj ateitu, — tarė jis kaip tai 
ypatingai szypsodamas.

Ole nuraudonavo ir žemiau 
pasilenke ant savo darbo.

— Reikia eiti, — tarė motina,
— o rasit asz, — pridėjo.

— Ne, ne, — tarė Ole staiga, 
lyg pasiryžusi, — tuoj ateisiu,
— tarė atsigryžusi in sarga, 
matomai norėdama nusibodeti 
nepageidaujamo sveczio.

Sargas iszejo, — Ole užsi- 
manseziusi stovėjo prie stalo, 
paskui sustumus blizguczius 
iszejo. * * *

Už poros sanvaieziu visos 
skolos buvo užmokėtos, vakare 
Jokubiene nesidarbavo jau. 
Oles praszoma gule anksti ir 
užmigdavo ramiai szypsodama, 
iszsipildžius jos svajonėms.

Nebijojo jau ne krautuvinin
kes, ne kaimyno geradejaus, isz 
ryto ir vakare meldėsi už dirb
tuves savininke, praszydama 
del jos geros kloties.

— Kad ne dirbtuve, kitaip 
pas mus butu, — kalbėjo už
migdama.

Ole, žiūrėdama in ramiai mie- 
ganezia motina maustė tan
kiai:

— Oi motule, motule, kad ga
lėtumei taip amžinai užmigti ir 
niekada nesužinoti teisybes!... 
nes asz parsidaviau su kunu ir 
duszia del savininko szio na
mo !...
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— Pe'tnyczioje pripuola 
Szv. P. M. Szkapliernos.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Vincento de Paulio.

— Virszininkai ligoributes 
Locust Mountain, Shenandoah, 
pranesza visiems buk vaikai ne 
bus inleicįžiami in ligoribute lai
ke atlankymo ligoniu.

— Tamoszius Koch, 74 me
tu, isz miesto, iszejo ant kalno 
uogaut ir kada jau pradėjo ■temt, senukas nesu’gryzo namo. 
Vėliaus praneszta palicijai apie 
dingusi bet jo nesurasta ta nak- 
ti. Tik ant rytojaus pateminta 
ji einant keliu namo.

— Utarninko vakara Lietu
viu Moterių Draugiszkas Kliu- 
bas turėjo savo menesiui susi
rinkimą Elks svetainėje, She- 
nandoryje ant kurio priimta 
keliolika nauju nariu. Susirin
kimas pasibaigė su skania va
kariene. Ateinantis susirinki
mas bus laikomas Necho Allen 
kotelyje, Pottsvilleje.

—• Sukatoje, pripuola de- 
Iszimts metu atmintis nuo kada
|musu žymus Lietuviszki lekio- 
tojai, Darius ir Girėnas iszleke 
isz Amerikos lėkdami in Kau
na, Lietuva, eroplanu “Litua- 
Iiica”. Perleke jie Atlantiko 
mares bet juos patiko nelaime 
(Vokietijoj nes Vokiecziai nu- 
szove ju eroplana kuriame ‘žu
vo musu abudu narsunai kada 
radosi arti savo teviszlkes. Ne
laime atsibuvo ant Vokiszko 
rubežiaus prie Lietuvos.

Apmainė Kūdiki 
Ant Lovos

Clarksburg, Md. — Vincent 
Krammer, likos patrauktas in 
suda per savo moteria už jo
sios nemaitinima. Krammer 
iszaiszkino sudžiui, buk nema
no ja maityti ir ruptintis apie 
ja nes nėra verta vadintis pati 
ir motina nes apmaino savo kū
diki, asztuoniu menesiu am
žiaus, ant lovos su savo motina. 
Slidžia paliepė jam duoti $10., 
ant sanvaites, del paezios, bet 
kūdiki atidavė po globa tėvo.

Paskutine Pakriksztino 
“Gana”

Philadelphia, Pa. — Kada 
Stanislovas Mikulskį parėjo isz 
darbo’ ana diena, daktaras ap- 
reisžke jam buk jo paeziule 
apdovanojo ji puikia ir sveika 
dukrele; penkta! Tėvas pade- 
kavojo savo paeziulei už dova
neliu o kada pakriksztino nau
ja viesznia, pasakė paeziulei 
kad jai duos varda “ Gana” nes 
Stasys apreiszke buk mažiulele 
Gana bus paskutine ir jau turi 
gana!

Šlepe Pinigus Paduose, 
Už Paveikslu Ir Kitur

Green Valley, Pa. — Puodai, 
stiklai, paveikslai, karpetai ir 
kiti daigtai, patarnavo kaipo 
banka del Onos Durickienes. 
Kada palicija atlankė josios 
narna, rado paslėpta suvirszum 
du tukstanezius doleriu aukse, 
bumaszkose ir sidabre, pa
slėptus po visus kampus. Mo- 
tere likos areisztavota ant pa
liepimo kaimihkos, kuriai Ona 
pavogė dvideszimts doleriu.

— Vėžys sumala savo 
maista su replėms.

your car MUST BE inspected
by July 31st! PLEASE4 

DRIVE with CARE 
to SAVE
b.GAShf^
RUBBER J

and LIVES! 1

It is a patriotic duty and obliga
tion to keep your car in good 
and safe running order ... to be 
sure that it will continue to keep 
you on the job by taking you to 
the job!

If you are using your car to drive 
to work ... you cannot afford to 
be without its service for a 
single day.

If you are not dependent on your car to get to work . . . but 
use it for other essential transportation ... it is no less impor
tant to be sure of the condition of brakes, tires, headlights and 
steering gear.

The Official Inspection Period ends July 31st. There will he no 
extension! If your car does not carry the Official Inspection 
Sticker after that date, you cannot drive your car! If you delay 
any longer ... you may find that you are TOO late.

Help your Country — help yourself! Have your tar inspected NOW!

COMMONWEALTH OLPENNSYLVANIA

Czeverykai Su Medi
niais Padais

Rochester, N. Y. — Isz prie
žasties visokiu pagerinimu cze- 
veryku iszdirbysteje, czionai- 
tinis fabrikas czeveryku iszra- 
do drūta būda iszdirbimo padu 
isz medžio, kurie yra drutesni 
už skurinius.

Dvasia Gyvojo Mylimo 
Persekioja Mergina
Oil City, Pa. — Devyniolikos 

metu patogi mergina, Ona 
Winston, su kožna diena džiūs
ta daugiau isz priežasties atsi
lankymo naktimis dvasios jos 
gyvojo jaunikio, su kuriuom ji 
persiskyrė kelis menesius ad- 
gal. Kada mergina atsigula tai 
szeszelis jaunikio ateina in 
kambari, rodos kad geidžia ja 
pasmaugti bet tuoj dingsta. 
Tėvai kelis kartus persėdėjo 
prie lovos dukters bet nieko ne
matė. Jeigu mergina tuojau ne- 
iszmusz sau isz galvos apie tą
ją dvasia gyvojo jaunikio, tai 
neteks proto arba gali mirti isz 
rupesties. Palicija jeszko tojo 
jaunikio, idant isztirt ar jis 
tikrai yra gyvas ar mires ar tik 
daro szposus isz merginos.

Poni Ona Staloniene isz 
Kingsley, Pa. raszo: Su sziuom 
laiszku prisiuneziu užmokesti 
už laikraszti “Saule” ir szir- 
dingai tariu aeziu kad nesulai
kėte nes sziadien ant ukes 
butu baisiai nuobodu ir nieko 
nežinotumėm, o kada ateina 
‘‘Saule” tai viską žinome kas 
tik ant svieto atsitinka. Lai 
jum Dievais suteikia sveikata 
darbuotis ilgus metus nes 
“Saule” yra geriausias ]aik- 
rasztis ir smagiausias skaityti. 
Lieku su pagarba.

Vokiszkas Nelaisvis

Szitas Vokiszkas lekiotojas, 
paimtas in nelaisve Icelandi- 
joj, yra seržantas Manfrak, 
kuris iszleke isz eroplano ka
da buvo pataikintas per Am
erikonus. Jis sėdi prie nepa
baigto valgio labai nusimi
nęs.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

Kvailas Ir Brangus 
Užmanymas

Pearson, Pa. — Tūlas Lietu- 
vys, kurio pravarde Angliszki 
laikraszcziai nepaduoda tik ji 
pavadino “foreigneriu”, turė
jo nesveika szuni nuo kurio gei
de atsikratyt. Nuėjo ant arti
mo kalno, vesdamas paskui sa
ve szuni, kuriam pririszo szmo- 
ta dinamito ant kaklo, uždege 
ji ir nubėgo nuo jo manydamas 
kad tai bus geriauses būdas pa
darymui szuniui gala. Bet kvai
las žmogus szunies nepririszo 
prie medžio, kuris dūme su di
namitu namo, pasislėpdamas 
po narnu. In kėlės minutas vė
liaus kilo baisi eksplozija kuri 
isznesze ne tik szuni in padan
ges bet ir visa kuknia. Ant gi
liuko tame laike nieko namie 
nesirado. Szunio mirtis kaina
vo jam daugiau kaip brangios 
laidotuves.

Tavo Automobilius 
Turi Būti Peržiuretas 
Pirm 31 D. Liepos-July

Yra tai tavo tautiszkas 
privalumas, kad tavo automo
bilius butu geram padėjime ir 
būti tvirtu, kad jis tave nuvesz 
in tavo darba.

Jeigu naudoji savo automo
biliu kad tave nuvežtu in dar
ba... todėl negali be jo apsiei
ti ne vienos dienos.

Bet jeigu nenaudoji automo
biliu važiuoti in darba o tik 
naudoji ji ant kitu pareikalavi
mu, vis-gi turi rūpintis apie jo 
brekas, ratus, žiburius ir kitas 
dalis maszinos.

Valdiszkas peržiūrėjimas au
tomobiliu pasibaigs 31 d. Lie
pos ir diena nebus prailginta 
ant toliaus. Jeigu tavo automo
bilius neturi valdiszko ženkle
lio kad buvo peržiuretas, tai 
negalėsi ji varyti kur nori... 
Persitikrinsi, kad jau už vėlai!

Prigialbek savo tėvynei — 
prigialbek pats sau ir duokie 
peržiureti savo automobiliu.

PENNSYLVANIJOS 
VALSTIJA

Ligonis Persimainė 
Ant Juodo

Charleston, ,W. Va. — Dak
taras Emery Chalmers, 48 me
tu, mirė ana diena sirgdamas 
labai nepaprasta liga.

Keturis metus adgal dakta
ras užsitrucino savo krauja 
dirbdamas savo laboratorijoj 
ir nuo to laiko jo kūnas pradė
jo juosti kaip nigerio. Jo liga 
nustebino visus daktarus kurie 
tik ji mate bet nežinojo isz ko
kios priežasties o ir pats dakta
ras nežinojo/

ISZ MOTERISZKO
SVIETO

— Nekuriosia valstijosia 
valdžia pavėlina iszteketi mer
gaitėms turinezioms dvylika 
metu.

— Suvienytosia Valstijo
se randasi 4,876,940 naszliu-mo- 
teriu ir 3,674,045 naszliu-vyru. 
Ar-gi negali jie apsivesti? Ta
da nebutu tiek naszliu.

— Moterių ir merginu ku
rios turi dirbti ant savo užlai
kymo yra czionais devyni mili
jonai.

— Norints Morta Reming
ton, isz Montanos, vos pabaigė 
16 metu, bet jau apsivedė tre- 
cziu kartu.

— New Yorke ketina strai- 
kuoti 20,000 siuveczku už di
desne mokesti.

— Mrs. Edna Standish, isz 
Venango, Pa., yra pirmutine 
motere kuri likos iszrinkta 
taksorka tame paviete.

— Moteres daugiause skai
to Lietuviszka laikraszti ‘ ‘ Sau
le, ’ ’ kuris joms geriause patin
ka ir ji myli skaityti daugiau 
ne kaip kitus laikraszczius.

BIJOJO BŪTI 
PALAIDOTU-GYVU

Liepe Idant Jam 
Nukirstu Galva

Durham, N. C. — Bijoda
mas kad ji gali palaidoti gy
va ipo mireziai, Mark Smittcrs 
parasze paskutiniam testamen
te, idant Jpo jo mireziai kad 
daktaras jam nukirsztu galva 
daktaras jam nukirstu galva ar 
szautu in szirdi ir tokiu fou- 
du užtvirtytu kad tikrai yra 
mires. Daktaras ant to nesuti
ko nes liepe kuna užbalsama- 
voti ir palaidoti, ant ko visi gi
mines sutiko.

Sumusze Baisiai Motina 
Ir Uždege Narna

Port Henry, N. Y. — Visas 
miestelis jeszko iszgamos Sam 
Lester, kuris baisiai pasielgė 
su savo sena motina. Tasai 
iszgama baisiai sumusze savo 
senyva molina, po tam aplaistė 
grindis su gazolinu ir uždege, 
tiksle sudeginimo savo motinos 
kuris mane 'kad ja u'žmusze, 
bet senuke atsigaivino ir in lai
ka iszsigavo isz deganezio na
mo ir apsakė kaimynams apie 
nedora pasielgimą sunaus. Lyg 
sziam laikui tojo iszgamo pali
cija nesurado.

Sugražina Kareiviams 
Sveikata

Sužeisti kareiviai ant kares 
lauku, buna atgaivinti svei
katoje, per visokius lavini
mus kariszkose ligonbutese, 
kaip tai ant paveikslo mato
me.

JAUNOS MERGINOS 
NEVAŽINEKITE 
AUTOMOBILIAIS
Su Nepažinstamais

St. Louis, Mo. — Jaunos mer
ginos, imkite prasarga nuo szi- 
to atsitikimo -ir nevažinekite 
automobiliais su - nepažinsta- 
mais, nes ir jums gali panasziai 
atsitikti:
Tūlo Morgano kambaryj, arti

mam miestelyje Chennley, pa
licija rado nuoga jauna mergi
na be žado. Ji 'buvo nugaben
ta in ligombute ir ten atgai
vinta, papasakodama szitoki 
atsitikima:Ji yra isz New Yor- 
ko, jos vardas Jennie Boyer, 
paskutiniu laiku ji dirbo New 
Brunswick, Mich. Trys vyrai 
ja pakvietė važiuoti automobi- 
liuje ir užvažiavo in czionais, 
kur ja invede in kambarėli ir 
nuplcsze nuo jos visas drapa
nas ir ja visi užklupo. Palicija 
vėliaus visus aresztavojo ir už
dare kalėjime.

Moterėles, Ar Laikytu
mėte Toki Ant Burdo?

Decantur, Mieli. — Mikas 
Rordan, 6 jpedu ir 5 coliu di
džio, pasiėmęs savo alga už 
kirtima medžiu, pribuvo czio
nais gerai pavalgyt. Atejas in 
restauracija, susilaižino jis su J 
žiopinis isz 100 doleriu, kad 
suvalgis du tuzinus iszsmo? 
žytu kaiusziniu ir keturis sva
rus kumpio. Mikas atsisėdo 
prie stalo ir akimirksnyje din
go isz toriclkos viskas, saky
damas, kad da tiek suvalgytu, 
jeigu kas užmokėtu už valgi, 
bet neatsirado tokiu geradeju, 
kurie jam užfundytu tiek val
gio, nes patys savo akimi ma
te kiek tasai milžinas inkimszo 
in savo vidurius. Milžinas nu
ėjo in kita restauracija jeszko- 
ti žiopliu. i

Paaukavo Save Del 
Mylimo

New York.— Katre Shinan, 
buvo insimylejus in Gusto va 
Seers o kad jis labai gere ir no
rėjo ji atpratint nuo to, iszge- 
re ji stiklą iodinos. Gustovas 
iszgirdes buk jo Katriute no
rėjo paaukauti savo gyvastį už 
jo nusidėjimą, nuvažiavo' iii li- 
gonbute, kur jai prisiege ant 
keliu, kad daugiau negers, na 
ir kaip ant tu patycziu Katru- 
te pasveiko, privertė Gustova 
ant apsipaeziavimo ir dabar ji 
laiko drueziai už sprando. Gus
tovas dabar graudinasi, bet 
jau po laikui.

Ka raszo poni M. Paulaus
kiene, isz Philadelphijos. Siun- 
cziu tamistoms užmokesti ant 
viso meto už laikraszti ‘Saule.’ 
Esmių labai užganadyta kad 
jus malonėjote truputi palauk
ti ir man nesulaikote laikrasz
ti, už ka esmių jums labai dė
kinga.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Poni Mare Sakaliene, isz 
Watertown, Conn, raszo: Aeziu 
szirdin’gai kad man nesulaikete 
laikraszti “Saule,” nes man be 
jos butu labai nesmagu ir liūd
nas gyvenimas. Buvau pati 
ligonbuteje, o be vyro ir pinigu 
trumpa, bet laikraszti myliu 
pasiskaityti, kuris man duoda 
ramybia ir sulinksmina mane 
nuliudimia. Prisiuneziu užmo
kesti ant viso meto ir linkiu 
kad “Saule” gyvuotu ilgus 
metus ir darbuotųsi del labo 
ir praliriksminimo musu.

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

Kareivis Aiszkina Anglekasiams Apie Kare

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

Bondus ir Markes.

Skaitykite “Saule”

Sužeistas kareivis, seržantas Ted Varney, kuris sugryžo 
isz Afrikos, pasakė prakalba anglekasiams Dickson City, 
Pa., iszaiszkindamas jiems kaip jis kovojo Afrikoj ir kiek 
iszkentejo tenais idant duoti suprasti anglekasiams kad ne- 
straikuotu ir sugryžtu prie darbo.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
---o---

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

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.


