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Perkirstas
Isz Amerikos
NESITIKEJO
j TAIP DIDELES
h SZEIMYNOS>

Jeszko Persiskyrimo

Rochester, N. Y. — Kada Ru
binas Stratsmann apsipaczia- 
vo antru kartu su naszle Mor
ta Harris, nepasake jai kiek tu
ri szeimynos po mirusiai pir 
mutinei paežiai. Jis pamelavo 
jai kad turi tik viena duktere. 
Moterei tas patiko nes ir ji tu
rėjo tik viena duktere. Po ke
liu menesiu laiko, pribuvo vie
nas sūnūs po tam antras ir tre- 
ęzias ir ant galo pasidaugino 
Rubinu ant vienuolikos.

Motere, nusistebėjus taip 
inilžiniszka szeimyna, apleido

TRŪKIS SUMALĖ 
VAIKA

Motere Mirė Nuo 
Iszgasties

Johnstown, Pa. — Matyda
ma kaip trūkis trenke in 12 
metu vaikiuką, Charles Nash, 
ir sumalė ji ant szmoteliu, Mrs. 
Henrietta Gibbson, 60 metu 
amžiaus, taip tuom atsitikimu 
persigando kad apalpo ir neat
sigavo, mirdama ligonbuteje. 
Vaikutis buvo tai jos kaimynu 
sūnelis.

Nužudė Pirma Paczia, 
Norėjo Nužudint Ir

Antra
Baltimore, Md. — Antanas 

Rodrek, kuris nesenei sugryžo

TIKEJIMISZKAS
KVAILYS

Nužudė 6 Metu 
Mergaite

San Bernardino, Calif. — 
Giogimo Mandetes, 80 metu, 
negalėdamas nukensti vaiku ’ 
žaidimu prie savo namo, nu-j 
szove ant smert szesziu metu 
mergaite, Edna Morgan.

Vaikai žaidė prie namo nu
duodami kareivius ir labai kly
kė. Mandetas, kuris badai yra 
tikejimiszkas kvalilys, iszejas 
laukan pradėjo szauti in vai
kus pataikindamas in mergai-j 
te. Kada palicija pribuvo ji: 
suimti, jo duktė atsispyrinejo 
palicijos užklupima per puse 
valandos, pakol palicija nepa
žeidė pasiutėli in ranka. Žu- 
dintoja uždare kalėjime.

kabe ĮRusai Naudojo
Galime Tikėtis 500,000

Musu Kareiviu Už- 
musztuju

Washington, D. C. — Gali 
me tikėtis pradėjimo naujo ka 
riszko frunto neužilgio per ka 
turės stoti didelis skaitlis mu
su Amerikoniszku kareiviu ant 
kariszku musziu Europoje. To
dėl galime tikėti ir baisiu ne
laimiu nes žinunai mena buk 
žus, laike tu j u musziu, apie 
puse milijono musu Ameriko
niszku kareiviu. Sužeistųjų 
taipgi bus keli szimtai tuks 
taneziu.

Italijos Karalius
Atiduos Sostą Sunui

2,000 Tanku 
Ant Vokiecziu

Japonai Smarkiai Sumuszti 
Per Amerikieczius; Italijos Ka-
ralius Emmanuelius Atiduos 
Sostą Sunui; 2,919 Žmonių 
Žuvo Drebejime Žemes Turkijoj 
■r------- * __________________

2 919 Žmonių Užmusz-
vyra ir nusidavė pas savo duk
tere ir užvede in suda teismą 
ant persiskyrimo paduodama 
priežasti buk Rubinas apsipa- 
cziavo su ja apgavingu budu 
nepraneszdamas jai priesz vin- 
czevone kiek turi isz viso vai
ku.

Nežinojo Kad Buvo 
Turtingas

I ----------------

San Francisco, Cal. — Gy
vendamas Alaskoje per 12 me
tu, kur jeszkoj o aukso ir bū
damas jeszkotas per savo gimi
nes ir pažinstamus, George 
Anderson, pribuvo in czionais 
instoti in kariuomeniszka tar- 
nysta. Po užsiraszymui dažino- 
jo jis nuo valdžios buk jis yra 
turtingu žmogum nes jo tėvas, 
mirdamas keli metai adgal, pa
liko jam visa savo turtą vertes 
puses milijono doleriu. Ander
son aplaike pavelinima nuo 
valdžios atlankyti advokatus 
savo mieste ir sudavadint pa
likta turtą priesz iszkeliavima 
in Anglija.

Visa Szeimvna Žuvo v
Nuo Gazo

Hagerstown, Md. — Visa 
szeimyna George Moskill už- 
troszko nuo gazo kuris iszsi- 
gavo nuo sutrukusios paipos 
ant ulyczios, artimoje namo. 
George, jo pati ir du vaikai žu
vo. Visa szeimyna likos suras
ta per kaimynus kada kaimin- 
ka atėjo ka toki paskolint. Mo
tina sėdėjo ant krėslo su ma
žesne mergaite ant keliu o tė
vas gulėjo ant sofkos su vy
resne. Matyt buvo užmigia 
kad nejautė gazo.

Kiti kaimynai taipgi likos 
apsvaiginti gazu bet in laika 
atsikvotejo ir atgaivinti per 
daktarus kuriuos paszauke 
kaimynai.

isz kalėjimo, kuriame perbuvo 
keliolika metu už nužudymą 
savo pirmos paezios, likos vela 
aresztavotu už užsikeisejima 
ant gyvasties savo antros pa
ezios su kuria apsipaeziavo du 
menesius adgal; norėdamas ja 
papjauti su peiliu. Antanas ve
la likos uždarytas kalėjime.

Merginos Saugokitės 
Nes Ir Jums Gali

Taip Būti

Philadelphia, Pa. — Ant 
svieto sziadien viskas mainosi, 
panasziai buvo ir su patogia 
Gracija Seissel kuriai nubodo 
geltoni plaukai ir nutarė juos 
nukvarbuoti juodai. Nuėjo in 
patogumo parlori tiksle duoti 
sau plaukus nukvarbuoti. Po 
keliu dienu paregėjo kad vie
toje turėti juodus plaukus, 
persimainė ant žaliu. Verks
mai nieko nepagialbejo todėl 
idant apmalszyt skausmą szir- 
dies, apskundė kaltininkus ant 
penkių tukstaneziu doleriu. 
Gracija dabar uždengė savo 
žalia galvele su juoda peruką.

Motina Iszgialbejo Ser
ganti Vyra Bet Vaikai

Sudege
Burlington, Ind. — Name 

Mikolo Shingler, kuriame jis 
gyveno su paczia ir trimi vai
kais, kilo ugnis nakties laike. 
Motina pirmiausia, su pagial- 
ba vyriausio sunaus, isznesze 
in saugia vieta serganti vyra, 
manydama kad da turės laiko 
sugryžti ir iszgialbeti j u du 
vaikus bet kada sugryžo in na 
ma, kambaris radosi liepsnose, 
negalėdama prieit prie vaiku. 
Kada ugnagesiai užgesino na 
ma, rado visus vaikus suangli- 
jusius.
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Jaunas Ūkininkas Nu
žudė Uoszvius, Paczia 

Ir Pats Save

Nogales, Mex. — Benjamin 
Weston, 30 metu amžiaus, nu- 
szove ant smert savo uoszvi 
Harry Vanderlip, jo paczia ir 
savo, 19 metu paczia, po tam 
pats sau paleido kulka in kru
tinę. Priežastis žudinstos buvo 
susibarimas su szeimyna. Bu
vo jis nuo kokio tai laiko per- 
siskyres su savo paczia.

Vanderlipo bernas buvo liū
dinto jum žudinstos kuris melde 
jo kad neužmusztu savo jauna 
paczia. Kada bernas iszbego 
laukan szaukti pagialbos, vy 
ras jau buvo nužudęs visus. Tė
vai buvo priežastim nesutiki
mo poreles kurie nuolatos bar- 
davosi.

Neapolius, Italija — Vincen
zo Arangio Ruiz, pirmininkas 
Laisvo Komiteto Italijos, ana 
diena apreiszke buk Italijos 
karalius Viktorius. Emmanue
lius ketina padekavoti už ka- 
raliszka sostą ir atiduoti ji sa
vo sunui Umbertui. Matyt ka
raliui nusibodo valdyti suar
dyta Italija.

Kinai Užmusze 500 
Japonu

Chungking, Kinai — Kinisz- 
ki kareiviai užklupo smarkiai 
ant Japonu aplinkinėje Linli 
ir Changteu, užmuszdami dau
giau kai 500 Japonu ir sužeidė 
apie du tukstanezius kaipo pa
imdami daug ginklu ir amuni
cijos.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ta Ir 3,321 Namu 
Sugriauta

Ankara, Turkija — Valdžia 
tik sziomis dienomis padare 
visiszka apskaityma kiek žmo
nių pražuvo paskutiniam dre
bejime žemes, Turkijoj. Viso 
badai žuvo 2,919 žmonių o 1,- 
084 sužeista. Taipgi 3,321 na
mu sugriauta. Drebėjimas že
mes padare bledes gyvento
jams ant 14 milijonu doleriu.

Amerikoniszki bombinei ero- 
planai užklupo ant Japoniszku 
pozicijų ant Naujos Britanijos, 
suteszkindami Japonu karisz- 
kas stotis ant kuriu numėtė 
daugiau kai 250 tonu bombų. 
Keli szimtai Japonu likos pa
imti in nelaisve.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Moteres Kaipo Lekiotojos Yra Gana Tinkamos Ant Tojo Darbo

Szitos merginos ir moteres lavinasi lekiojime su kariszkais eroplanais ant Grumman 
Lauko, N. Y., ir yra tinkamos kaipo ir vyrai. Ant kaireses matome tris merginas kurios 
taiso eroplanus, ant kito matome kaip mergina inlipa in eroplana kuri varys in paskirta 
vieta o trecziam, merginos iszAna isz eroplano, neszdamos amunicija.

LONDON — Rusai vela smarkei užklupo
ant Vokiecziu aplinkinėje Znamenkos, perkirs
dami kariszka linija prie Nikolajevo, kur atsi
buvo smarkus musziai kuriuose žuvo apie 1,500 
Vokiecziu. Rusai naudojo apie 2.000 visokiu 
tanku, kurie szaude bombas in Vokiszkus pul
kus. Daug Vokiecziu taipgi likos sužeisti.

Amerikonai atmine Pearl Harbor, atmokė
dami Japonams prie Marshall salų, paskandy- 
dami 72 Japoniszkus eroplanus ir tris ju laivus. 
Ant Cape Glouchester lekioto jai numėtė 195 
tonus visokiu bombų. Japonai pradeda nusi
mint kad neturi pasekmes musziuose ir traukia 
savo kariuomene isz nekuriu salų nes negali 
jas toliaus užlaikyti.

Ant Italiszko frunto Allijentai užklupo ant 
kalno Maggiore ir Camino isz kur iszgujo Italus 
kurie stengėsi eiti ant Rymo.

Allijentai smarkei bombardavo kelis Vo
kiszkus miestus su didėlėms bledems ir daug 
žmonių likos užmuszta. Miestai dega isz visu 
pusiu, Vokiecziai iszgujo 10,000 Žydu isz Rymo 
in laika vienos paros ir iszsiunte juos in karisz- 
kus abazus. A$

Rusai iszstume Vokieczius isz Dniepro ap
linkines ir suardė geležinkeli prie Znamenkos, 
paimdami 14 drutviecziu su daug kariszko ma-
terijolo.

Badai Turkija pristojo ant 
szalies Allijentu ir prigialbes 
Amerikai, Rusijai ir Anglijai 
priesz Vokietija ir Japonija. 
Tokia tai sutaiką padare Tur
kija ant posėdžio laikyto Kai
re ana diena.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.
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Kas Girdėt
jauks būti ant| Jungtiniu Valstybių

*

Viena pamesta špilka, isz 
moteriszku plauku, surasta ant 
lovos, Flemingu name, Phila- 
delphijoj, buvo priežastim per
siskyrimo George Fleming, su 
savo paczia.

Pati Flemingo iszkeliavo in 
Bostoną, ant keliu sanvaicziu, 
atlankyti savo gimines ant 
ukes o kada sugryžo namo ir 
pradėjo czystyt narna, permai 
nydama paklodes, rado ant vy
ro lovos taja nelaiminga mote- 
riszka špilka isz plauku, kuri 
buvo labai nužiūrėta, nes jo 
motere tokiu špilka niekados 
nenaudojo. Apsiginklavus in 
toki baisu davada priesz savo 
vyra, apskundė ji už svetini- 
moterysta ir apgavyste.

Vyras iszsikalbinejo buk yra 
nekaltas užmetinejimu savo 
pacziules ir kaip gyvas, nežino 
kokiu budu toji prakeikta špil
ka gavosi ant jo lovos. — O gal 
vyras ir žino ‘bet slaptybes ne
nori iszduoti ir tyli.. .

Dievulėliau mano, 
szimts penki metai adgal, tar
naite, sunkei dirbanti už pen
kis dolerius ant menesio kar- 
czemoje ar sztore, be pasilsio ir 
atsilsio

d vide-

lauke o ir da sul 
duonos savo vaikeliu.

; Del ‘ko apsivedate? Ar kad 
turėti gerus laikus ir glamonė
tis? Teisybe, taiki pora turi 
saldu gyvenimą bet tiktai tai
ki o jeigu sueina in pora vėl
uos su szetonu, tai turi neisz- 
jjasakyta pekla ant žemes; to
kiu tėvu vaikai bus didžiausia 
antkakle del visuomenes!

Jeigu suėjote in pora tai ne 
del kokiu žveriszku pajautimu 
ir smagumu J ( .
neszti naszta vienas kitam, pri- [ vl^Gs, 
giaibedami visame. Tapote tė
vais tai ir bukite toikeis; 'dorai! 
vaikelius auginkite, pagal isz- 
gale pamokyti, aki ant vaikeliu 
nuolatos turėkite ir juos nuo 
pikto saugokite kaip savo aki. 
Jeigu auginime vaiku apsilei- 
site ir kaip reikia neprižiūrė
site, tai naudos isz tuju vaiku 
neturėsite o ant senatvės de
juosite.

Niekszai vaikai kenkia ne 
' tik del tėvu bet ir del visuome- 
' nes. Del niekszu yra 'kalėjimai 

ir pataisos namai o tuosius ka- 
' Įėjimus turi užlaikyti visuo- 
■ mene. Sūdai ne del ko kito in- 

taisyti kaip tik del teisimo 
niekszu o tuosius sudus ir vir- 
szininkus turi užlaikyti žmo
nes, mokėdami padot'kus.

Karo Žvalgybos
Praneszimai Rodo -

Kad Aszis Stiprėja
o Ne Silpnėja

bet kad padėti optimizmą

Washingtonas — Kongres-i 
monas George E. Outland, de
mokratas isz Kalifornijos, kai
po “vaista priesz nepagrista

i. ir .prasimanytas 
pateikė visuomenei 

Karo Žvalgybos praneszimus, 
atidengianezius karisžka Asz- 
ies stiprėjimą, 'bet ne silpnėji
mą.

Vokietijos kariuomene, kaip 
praneszime nurodoma, turi 
sziadien maždaug tris kartus 
daugiau divizijų fronte, negu 
kad turėjo priesz keturis me
tus užpuldama Lenkija;kai tuo 
tarpu Vokietijos oro pa jėgos, 
nežiūrint sunkiu sąjungininku 
oro pajiegu padarytu nuosto
liu, yra didesnes negu jos buvo 
1939 metais.

Japonai, pažymima, dar turi 
apie du milijonus 'karo tarny
bos amžiaus vyru, kurie

I

[Europos frontą. .
; “Tacziau, jeigu ne milžinisz- 
|kos Rusijos pastangos, santy
kis hutu maždaug keturi priesz 

j viena musu nenaudai. Toliau
i ’ milžinisJkas tinklas sustipri- 
jnimu, kuriuos Vokietija pasta
le aplink visa savo kraszta, pa
daro musu ateities darba labai 

dideliu.” O.W.I.
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Musiszkiai Amerikoje

alga. Sztai skaitome 
Angliszkam lai’krasz-

buvo užganadinta. 
Sziadien visikas persimainė ir 
mergina turi didesne paguo- 
done ir 
vienam
tyje sekanti apgarsinima:

“Reikalinga moterų ir mer
ginu prie amunicijos darbu, 
$1.50 ant valandos o kada pra
moks darba tai aplaikys dau
giau.

Ta i-gi sziadien merginos, 
dirbdamos tiktai asztuones va
landas ir ekstra valandas, ap*- 
laiko dideles algas be jokio 
ergelio ir paniekinimo. — Isz- 
tikruju užstojo dideles permai
nos in taji laika. Kitados mer
gina, tarnaudama karezemoje, 
aplaikydavo 5 dolerius ant me
nesio ir valgi, turėjo atsikelti 
5-ta vai., isz ryto, iszczystyt 
saliuna, prižiūrėti narna, paga
mini valgi ir kartais da stovėti 
už 'baro lyg pusiaunakties ir 
da nekarta 'buvo paniekinta.

Daugelis tėvu sziadien rugo- 
ja ant savo šuneliu ir dukrelių 
buk negali juos apmalszyt ir 
priverst prie paklusnumo. Kas 
tame kaltas jeigu Lietuviszlki 
vaikai nueina, kaip tai sako
ma, “po velniu?” Kas kaltas 
jeigu sūnelis stojasi girtuokliu 
arba bomu? O ka kalbėti apie 
Lictuviszkas mergaites tai jau 
veluk užtylėti

Motinos ant vaiku nepaiso, 
bile jau pradeda jie vežlioti, 
tai jau gali po ulyežias bėgioti. 
Tokios motinėlės paezios gadi
na vaikus ir taip nekarta juos 
užaugina kad tieji ant galo pa
silieka gyventojais kalėjime, 
prieglaudose nepataisomu vai
ku arba patenka ant elektrifki- 
nes kėdės.

Motina džiaugėsi kai]) Pet
rukas, keturiu metu amžiaus, 
sugniaužęs kumsztele, taikosi 
motinai užduoti ypa. Motinėlė 
džiaugėsi kad jos sūnelis labai 
“kytras” pagal savo metu. 
Motinėlė, tasai tavo sūnelis bus 
da mandresnis kada jis su taja 
paczia. kumszczia pamusz tau 
antakius arba tavo žilus plau
kus ant galvos sutarszys ir 
kruvins!

Taip, taip, jau ne viena

su-

su-

Arielkelia raukiau,
Tėvas buvo girtuokliu,
Ir jo sūnelis bus tokiu!

Tokia tai dainele baube mu
su tautietis eidamas namo gir
tas, paskui 'kuri seka pulkas 
taikli, kurie erzino užsigerusi 
žmogų. Anglikai juokėsi ir 
-pjaude isz piktumo ant fore- 
nerio, kuris apleido savo tėvy
nė atvažiuodamas in Amerika 
jeszkot szmotelio duonos. Taip 
tai ėjo musu tautietis pas nu- 
liudusia ir susirupinusia savo 
motere po pedei. Taip sugryži- 
nejo ant atsilsio po sunkiam 
darbui.

— SĮziur, kad geriu bet už 
savo. O 'kaip prageriu, tai einu 
vela in darba ir uždirbsiu dau
giau. O jus visi galite man pa- 
triubyt ir gana, juk tai mano 
ir asz taip noriu.

Taij) tai kalbėdavo ir aisz- 
kindavo ant iszmetinejimu ge
ru žmonių musu tautietis ir 
kad ji nemokytu razumo nes 
jau nekarta valgė duona isz 
visokiu pecziu o priek tam yra 
tėvu vaiku. Niekas ji nepamo
kins kaip gyventi ant svieto.

Pas Puta buvo daugiau to
kiu mandralliu, kurie plovojo, 
visai}) keike ir ginezinosi. Vie
nas kalbėjo kad Klaipeda guli 
Pietinėje dalyje arti Siberijos 
ir kad Lietuva nebijo nieko ir 
galėtu sumuszti Anglija in vie
na para. Isz tokiu ginezu kil
davo revoliucijos ir ant galo 
pasibaigdavo pas skvajeri ar
ba kalėjime.

Bet apie tai ponas Puta ne
sirūpino. Pilvelis jam auga o 
bankinėje knygutėje vis dau
giau inraszydavo pinigu. Juk 
žino kas reikalinga jo drau
gams. Žino jis, kad jeigu vieto
je niunszainines urvos, butu 
skaitinyczia tai butu gud bai— 
subankrutytu. Žino jis kad jo 
tautiecziai mažai rūpinasi apie 
mokslą o kad ir rugoja ant 
“hard taims” bet nesigaili ke
liu doleriu ant suraminanezios 
smarves. Todėl Puta varo tru- 
cizna del suraminimo dvasios 
ir kūno savo tautiecziu, juk 
kada užsigeria tai didžiausi 
patrijotai ir iszmusztu visa 
svietą.

Gerai vienas iszmintingas 
žmogelis pasakė:

“Gerai kad esame drūtais, 
dirbti norime ir dirbame sun
kiai. Bet vargas, kad apie savo 
gyvenimą gerai neapmansto- 
me. Negalime paszvensti savo 
proto del saves ir nesirūpina
me apie mokslą ir apszvieta.” 

Tokis tai gyvenimas nekuriu 
musu tautiecziu czionais Ame
rikoj ir tai beveik kožnam 
mieste ir miestelyje.

—Senas Amerikonas

judėjimą, mes tuojau insivaiz
duojame darbininkus metan- 
czius savo darbus. Tai gali bū
ti klaidinga mintis, kadangi 
darbininkas nevisuomet yra įeitus miestus amt apsigyvexsi- 
atsakomingas už dar no mainy-J^ įr geidžia kad jiems ‘Saule’ 
ma. Paprastai darbininkai ap-[eitube pertraukos, kada maino 
leidžia savo darbus del invai- 
riu priežaseziu, kuriu daugu
ma ne nuo ju priklauso.

Gamyba, darbininkai, vy
riausybe ir vietine visuomene 
imasi veiksmu, kad paszalintu 
to aukszto mainymosi laipsnio 
priežastis. Tacziau visos szios 
grupes turi suprasti, kad szis 
’lydėjimas turi būti sulaikytas 
dabar, jeigu mes ir toliau nori
me laimėti kara. Daugelis tu 
priežaseziu reikalauja gydymo 
— tinkamo vadovavimo keliu 
paszalinti vietines sanlygas, 
kurios iszszaukia darbo mainy
mą. Jau kai kurios apylinkes 
bei atskiri fabrikai savo pa
ežiu sumanymu pasekmingai 
szalina vietines kliūtis.

Darbininkas tai]) pat reika
lingas geresnio savo svarbos 
supratimo ir atsa'komybes pa
jautimo, pergales priartini
mui. Vyrai ir moterys karo fa
brikuose ir reikalingose civili
nėse tarnybose turi suprasti, 
kad jie yra dalis kovos grupiu, 
kurios dabar ruoszia dirva Vo
kietijos ir Japonijos užėmi
mui. —O.W.I.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 1b

savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresu 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
num s darba ir daug ergelio!

Saule Publishing Co.,

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo 'kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy Citv, Pa. Z «z V 7

(Isz gyveninio musu Lietuviu) 
O kad tu Mariuk nors Nedelioj 
Savo juodas kojas nuprausei,

Tai nors žmones pasakė 
Kad karta gerai padarei.

Tokios ir kitos daineles ga
lima buvo girdėt isz sa'liuno 
Petro Putos ant Centre uly- 
czios. Girti ir gerai užsitrau
kia kostumeriai kurie prigug- 
linia smirdanezio sztopo kuri 
Petras virdavo isz visokiu nie
ku, dinamito, karbaido ir lapi
nu, reke ant visos gerkles, rū
ke pypkes, o tieji kurie isz- 
gerdavo daugiau, stojosi man- 
dresniais už savo draugus, bet 
jeigu katras teikiam pasiprie- 
szindavo ir atsakydavo, tai 
gaudavo “puneza” in uosi.

Ponas Puta tdkius, nesupra
timus greitai ąpmaIs.zindavo o 
vis ant savo naudos. Stodavo 
tarpe pesztuku ir su savo sto
ru pilvu neprileisdavo viena 
prie kito kalbėdamas kad tau
tiečiai privalo viens kita pa- 
czestavoti ne kumszczia bet 
stikleliu. Kada visi stodavo 
prie baro iszgerti “smirdeles” 
kuria net pats velnias su uode
ga maiszydavo, ponas Puta 
szypsojosi ir glostė pilveli u'ž- 
ganadintas.

Puta buvo vienas isz tuju 
žmonių, kurie savo vorde turė
jo “didele paguodone” nuo 
savo tautiecziu, 'kurie neskaitė 
laikraszcziu nes ju nesuprato 
o ju vaikai ne Toni ne Džimas 
negali skaityti nes ir patys tė
vai jau iszmoiko nekurtuos 
Angliszkus žodžius kaip: sza- 
pa, sziusai, sztardina, mufina, 
aramobilius, visike, aus, kor- 
neris ir kitus žodžius. Toki tai 
žmones guodėjo Puta kuris ne
atsakydavo niekados jiems pa- 
gelbos. • Ar tai kriksztynos, 
vestuves arba varduves (tai 
yra, jeigu kas turi toki “nei
ma” ka toji diena jam atne- 
sza) tai gyventojai tojo vordo 
visai “ nesitrublina. ” Puta, 

r,.--------- i------ ----- . .—- kaipo geras butlegeris, prista-
greito naciu pastato su'byreji-jtydąyo “sztopo” kiek kas no- 
mo. Pa vyzdžiui, Vokiecziu'rejo, pradedant nuo meszlynes

iki 
sziol nebuvo paszaukti in ka
riuomene dėlto, kad ju dar ne- 
reikejo; ir jie taip pat turi an
tra tiek 17-20 metu amžiaus 
grupes jaunuoliu, kurie dar isz 
viso nėra mobilizuojami.

Ore, praneszime sakoma, Ja- 
jegos didėja, kadangi

fizimet vaikucziai bus labai 
nusiminta nes, pagal valdžios 
daneszimus, tai Kalėdos gali 
būti be eglelių. Kanada, kuri[Ponu „ „ 
pristato Suv. Valstijoms 65-ta prieszas netik kad paikeite nau- 
procenta tuju eglelių, szimet Jais 
negales ju pristatyt isz priežas
ties stokos darbininku kirsti 
medžius nes beveik visi vvrai

; prarastus lėktuvus, bet 
gerina savo oro pajiegas tiek 
kokybe, tiek kiekybe; lakunu 
apmokymo programa taip pat 

randasi kariuomeniszikoje tar- pagreitinant, kuri atitinkamai 
įlystoje o priek tam geležinke-(auoa didejanezia gamyba, 
lei taipgi negales ju pristatyti' 
nes yra užimti gabenimu ka- 
riszko materijolo.

Žinunai spėja buk kare gali 
pasibaigti už keliu menesiu, 
po visa svietą, po tam vela už
stos didele gerove ant svieto. 
Žmones pūkines visokius da
lykus be kuriu sziadien turėjo 
apsieiti, nauji iszradiniai 'bus 
dirbami ir fabrikai dundės' 
dienomis ir naktimis. Prie ga
lo 1944 meto,, jeigu Vokiecziai 
pralaimės kare, tai keturi mi
lijonai vyru aplaikys 
užsiėmimus o prie galo 1945 
meto, aplaikys darbus dvyli
ka milijonu žmonių. Bet nega
lima užsitiketi tiems prana- 
szams kurie spėja kad kare ga
li pasibaigti greitai nes neti
kėtai gali virsti baisi permai
na kuri pradėtu isz naujo kru
vinus muszius. Visko galima 
tikėtis sziadien nes svietiszka 
politika yra neužtikrinta.

Kaip Mr. Outland’as paduo
da, praneszime pažymima;

Kad Vokiecziai dabar turi 
300 gerai apmokytu divizijų. 
Vien tik sziais metais jie re
formavo, ar isz naujo apgink
lavo, ar naujai sudarė virsz G0 
nauju divizijų, kuriu kiekvie
na turi maždaug apie 600 kul
kosvaidžiu ir 300 sunkesniųjų 
pabūklu.

Kad Vokiecziai prikėlė ii' 
apginklavo 20 motorizuotu bei 
pėstininku divizijų, pakeisda
mi kiekviena pernai žiema 

visokius Stalingradu prarasta.
i Kad karo pramonėje dirban- 
cziu darbininku naciu domi
nuojamose teritorijose skai- 
czius nuo 23,000,000 karo pra
džioje pakilo iki 35,009,000 da
bar; kad ju gaminami ginklai 
kai kuriais atvejais yra geres
ni, negu 'bet kurie Jungtiniu 
Tautu turimi.

Kad nėra nieko tokio ypatin
go Vokietijos ekonominiame 
gyvenime pateisinimui vilcziu

TEMYK1TE
SKAITYTOJAI! maisto paskirstymas kalorijo- užprovyta su cukrum ir raudo- 

-------  mis sziadien yra auksztesnis, * nais pipirais, kad geikleje
Raszant laiszkus in redakci- negu jis buvo karo pradžioje, truputi estu ir liežuvi degintu 

ja “Saules,” malonėkite isz-i Kad jokio rimto Vdkieczin'o žmones gere tai po susimu- 
aiszkint koki turite reikalą ir morales smukimo del sajungi-'szimui, ant susitaikymo ir bu- 
jeigų siuneziate pinigus, tai pa- ninku nuolatinio ore bombar- vo jiems gerai nes ežia Ameri- 
žymėkite už ka siuneziate juos, davimo ilki sziol nepastebeta, ka o ne senas kontras. 
o apturesiste geresni patarna-, tacziau reikia laukt i didejan- Į 
vima be jokio užvilkinimo ir ežio sanraszo sąjungininku vo linksma. Musu tautietis ei- 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- nuostoliu isz szios ir kitos ru- damas su pede namo, pirmiau 
kurie prisiunezia pinigu be jo- szies puolimu, 
kio iszaiszkinimo už ka pri 
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate j 
atsakymo, neužmirszkite inde-, 
ti markes del atsakymo, nes ki- mas generolo St rong’o suteik- 
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Karo Bonai Kalėdų 
Dovanoms

Karo Bonai ir ženkleliai yra 
geriausia ir labiausiai apgal
vota 1943 m. Kalėdų dovana. 
Karo Bonai yra “dovana su 
ateitimi” kiekvienam kuris 
juos gauna — tai dovana, kuri 
padės ingyvendinti kai kurios 
svajones taikos meto Kalė
doms. Kiekvienas Karo Bonas, 
kuri mes perkame Kalėdų do
vanoms, tuo paežiu yra dovana 
musu kovojantiems vyrams ir 
visai tautai o tai reiszkia — ir 
duodaneziajam. Taip in Karo 
Bonus indeti jusu doleriai eina 
in kova kare ir padeda palai
kyti žemas kainas. Ir szioms 
Kalėdoms mes visi turime as
menį szika atsakomybe musu 
Kalėdų dovanas padaryti kaip 
galima naudingesnėmis. Karo 
Bonu dovanojimas yra geriau
siai atlikti ta mums uždėta at
sakomybe. —JO.W.I.

Dideles Galimybes 
Moterems

PRISIUSKITE “riO 
TIKTAI 50(? O APLAUPYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Laikykis Savo Karo 
Darbo

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: —o-
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Jungtines Valstybes dabar 
turi sunkiausia ir didžiausia 
darba savo istorijoje — tai yra 
saugus perkėlimas žmonių ir 
medžiagų povandeniniais lai
vais užtersztais juros keliais in 
kiekviena sanjungininku ko
vos lauka visame pasaulyje, 
kuris apima musu in Italija be- 
siveržianezias armijas, bei 
smogima in Japonu jėgas Ra
miojo Vandenyno salose. Ir 
nebus jokio atoslūgio ateinan-, 
ežiose dienose. Szia diena ir 
kiekviena diena jurininkai pa-[ 
lieka sausumos tarnybas pade-, 
ti intraukti laivus in aktyvius 
karo veiksmus. Vos tik jie isz- 

ju vietas užpildo
' AVA VES, (kurios instojo dirbti 
į greta musu vyru priartinimui 
1 pergales dienos. Sprendžiami 
menesiai yra dar priesz alkis ir 
dar bus tukstaneziai vietų lai
vyne, kurias moterys turi už
pildyti — tai karui reikalingi 
darbai, taip pat naudingi ir 

. patyrimu suteikiantis pokari- 
1 nems karjeroms.

’—Office of War Information,
Wash. D. C.

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

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

Tikriauses Kabalas
Nežiūrint Amerikos pramo

nes ir Amerikos darbininku 
milžiniszku atsiekimu darbo 

T1 r> -+ 1 v . 'fronte ir nežiūrint pastangųPas Puta kozna vakara bu- . ...
kara remianeziu instaigu, pa- 
dedaneziu musu namu frontui 
dirbti, dabartinis augsztas dar
bininku judėjimas — mainy-'' - ^s^a’ 
mas vieno darbo kitu — lėtina 
musu karo iszdirbysta.

I Szito judėjimo atsakomybe 
nors vienai 

grupei. Tas kyla isz del karo 
gerokai pablogėjusiu sanlygu; 
ir visos grupes — tiek vyriau

sybe, tiek vadovybe, tiek dar-' 
bininkai bei visuomene — turi 
padėti iszriszti szia užduoti. | 

Į Kai galvojame apie darbo

užeidavo pas ji ne kaip eiti na- 
JUNGTINIU TAUTU S'U- 1110 ir Pasi,'odavyt su savo Pa’ 

flRF-TWWAR cziH- įkti ežia, iiirpivkii unt isz-
mo’kesczio arba reikalingas 
drapanas del savo vaikeliu ar-' 
ba suezedint kelis dolerukus nekrinta^ kuriai 
ant juodos valandos. Juk Puta - 
ji mato tik karta laike pądes o 
pati su vaikais kožna diena. 

* * * 
Kada mažas buvau, 
Paperosus rukiau, 

O kada paaugau,

Mr. Outland’as, praneszda-

tus duomenis, sasko: “Yra 
tiesa, kad dabar Vokietija ne
turi tiek divizijų kiek Jungti
nes Tautos bendrai ir, jei visus 
Jungtiniu Tautu isztėklius su
dėti in (krūva, mes turime aisz- 
kia persvara priesz Vokietija

Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persi&zku, 
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. Pinigui 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose. r

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų,
5>r VISOS TRYS ą- 

KNYGUTES
••SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.
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— kad vienam net tebesant vo? Jus visi manote, buk jus lis jis nesuteptas! 0 jeigu butu Kam toji blai vyste?

MALDA j praszytojui, jokiu budu įiega- nesimainote ir kad jums ii’| gyvenęs, Dievas težino, kas 
r Įima iszpildyti to, ko jis troksz- tiems, kuriuos mylite, lemta isz jo butu iszejas.”

Tai tik durnysta, 
Juk be girtavimo negali

>*******>*>♦**♦*******>»>♦-><-*****♦*>*-*****>>»*>♦■***><

— Ne, ne, ne! Tai negalimas 
daigtas, daktare! Ar-gi jau ne
galima nieko padaryti? Ka-gi 
judu tylite?!

Taip 'kalbėjo jauna motina, 
greitai iszeidama isz miega
mojo 'kambario, 'kur gulėjo ma
rinamas jos vienatinis sūnelis.

Tyliai besikalbantis vyras 
ir daktaras nuleido galvas. Vy
ras szvelniai prisiartino prie 
moteres, padėjo ranka ant jos 
susivelusios galvos ir giliai at
siduso. Daktaras stovėjo lyg 
kurczias ir sustingęs; jo mos
telėjimas ranka pasakė kuo- 
aiszkiausiai, jog vilties jau ne
bėra...

kad jis mirtų? Kam tat reika
linga Dievui? Ar-gi mano vai
kutis parėjo'kam in kelia? Ar
gi Dievas nežino, kad tas vai
kelis — man visikas, kad asz ne
galiu be jo gyventi?! Ir sztai 
nuvarginta nelaimingas, ne
kaltas žmogus, sudarkyta ma
no gyvenimas; in mano malda
vimus atsakyta tuo, jog vaikas 
turėsiąs iszsitiest, atauszti, su
stingti. Tolinus ji vėl sapnuo
ja... Sztai jis eina. Toks mažiu- 
lelis, žengia per slenksti, mo- 
suojo rankutėmis, lyg suaugės, 
dairosi, szypsosi... Mano mie
liausias! Ir tai ji Dievas norė
jo numarinti, atimti! Kam-gi

ta. Kiek kartu teko man pra- esą būti amžinai tokiais, ko- 
ncszti Dievui, ot sztai, geras kiais dabar esate. Bet jus ne
žmogus (daugiausiai vis jauni- stovite nei minutes, visi plau- 
kaieziai) maldauja suszelptij kiate, kai upe, visi ritates, kai 
kad ne paslystu, neimtu gir- akmuo, žemyn prie savo mir-

— “Tai]) tai taip, vis-gi 
skaudu, labai skaudu...” — ta
re motina. (Galas

— Ka-gi daryti? — sudejavo 
vyras. — Ka-gi daryti, mano 
brangioji?!

— A'k, nekalbėk tai]), nekal
bėk! — suszuko ji ir ūmai apsi
sukus vela nubėgo in miega
mąjį. Vyras norėjo sulaikyti ja 
bet ji tik žvilgtelėjo nnvargu-

besimelsti in Ji, jeiu Jis rengia 
tokias baisenybes ?

Bet sztai Marele, aukles pa
vaduotoja, ima kažka labai 
keista įkalbėti. Motina žino, 
kad tai Marele, tecziau ji rodo
si esant-ne tai Marele, ne tai 
aniolas. “Jeigu ji aniolas, tai 

siomis, pilnomis aszaru akimis kodėl ant pecziu nėra pas ja 
ir inlindo pas vaika.

Vaikiukas gulėjo ant aukles 
ranku, jo galvele nusvirusi ant 
balto pagalvėlio. Akys praver
tos, apmirė, nerege jo nieko. Iszįle eme kalbėti: — 
sucziauptos burneles veržėsi nia pyksti ant Dievo. Jis jokiu 
putos. Aukle rimtai akis kur budu negali visu iszklausyti: 
ten toli insmeigusi nei nėkrus- vienas praszo suteikti viena, o 
telejo, motinai inejus. Kai mo- kitas visai prieszingai... Aure, 
tina prisiartino ir palkiszo ran-' kas dabar darosi. Visoje Rusi- 
ka po pagalvėliu, kad paėmus Į joj meldžiasi ir ne bet kas mel- 
vaika ant ranku aukle tyliai'džiasi! Augszcziausieji vysku- 
isztare: — Laikas marinti jau pai, vienuoliai cerkvcse ir ste- 
artinasi, — ir atsitolino nuo 
motinos. Szi pataisė vaikeliui 
plaukus ir dirstelėjo jam in 
akis.

— Ne, negaliu, — susznabž- 
dejo ir vela atidavus vaika 
auklei, iszejo isz miegamojo 
kambario.

Vaikas sirgo jau antra san- 
vaite. Visa ta laika motina po 
keletą kartu kasdien kybojo 
tarp vilties ir desperacijos: vi
sa ta laika ji beveik nesumerke 
akiu. Keletą kartu kasdien ji 
atsiklaupdavo priesz Atpirkė
jo paveiksią ir maldavo Vieš
pati iszgydyt jos vaikeli. Po 
Iszganytojo pa veikslu buvo 
paraszas: “Ateikite pas mane 
visi varguoliai ir prispaustie
ji o Asz nuraminsiu jus.” Ji 
melsdavosi karsztai, intempus 
visas szirdies pajiegas. Szir- 
dies gilumoje jaute ji, jog ne- 
nuvers kalno, jog Dievas elgsis 
ne pagal jos bet pagal Savo 
valia, bet vis-gi meldėsi balsiai 
su dideliu pamaldumu kalbė
dama poterius.

tuokliauti, paleistuvauti, mal
dauja iszrauti isz jo nusideji 
mu palinkima.

i — O, kaip gražiai kalba
Marele — galvoja sau ponia.

— Bet Dievui netinka visur 
kisztis; žmogus turi pats rū
pintis. Be rupeseziu nėra gera. 
Tamsta, ponia, pati davinejai 
man skaityti pasakėlė, apie 
juodąją viszta. Ten pasakyta, 
kad bernelis iszgel'bejo viszta 
nuo .prapulties ir užtat viszte- 
le davė jam užburta kanapes 
grūda; pakol tas grūdas gulė
jo jo kiszeniuje, 'bernelis nieko 
nesimokydamas 'žinodavo vi
sas lekcijas; bet per ta grūda 
bernelis visai liovėsi mokine-

ties, kuri ankseziau ar vėliau 
visus jus nugalabis. Ar-gi tu 
nesupranti, kad jeigu Kaziu-' 

ta,kas isz nieko stojosi tuo, kuo į 
jis buvo, tai jis in minutos bu-' 
tu nepasilikęs tuo, kuo buvo 
mirdamas; isz nieko jis stojosiI 
žinduku, žindukas tapo kudi-l 
ikiu, kūdikis butu tapes berne
liu, mokiniu, jaunikaieziu, su
augusiu žmogumi, senstaneziu 
ir seniu. Tu nežinai kuo jis bu
tu tapes, jeigu butu gyvenęs! 
O, asz žinau!

Ir sztai vela motina sapnuo
ja: ji mato restauracijoje bjau
ru sėdinti už stalo seni, nutu
kusi, susiraukszlejusi. Vaka
riene pavalgęs, jis suka sau

sis, neteko atminties. Ne pri
dera Dievui iszimdineti pikta 
isz musu. Žmones neprivalo to 
nei praszyti, tiktai patys turė
tu rauti, iszversti, iszmesti.

asus, pilvą jszvertes, ir gerysi 
elektros szviesa. Užvirtęs 
minksztoje sofoje jis girtomis 
akimis mirksi pusplikei pa
leistuvei ir riebiai blevyzguo-

sparnu?’’ galvoja sau motina. 
Antra vertus, kažkas yra jai 
sakes, bulk aniolu dabar esama 
ir be sparnu. Aniolas — Mare- 

Veltui po-

buklingose vietose, — visi mal
dauja, kad Dievas duotu nu
veikti Voikieczius. Ar tai geras 
dalykas? Deliai to melstiesi 
netinka, nes ežia Dievas intik- 
ti visiems jokiu budu negalėtu! 
Volkieczei, mat, ir-gi meldžia
si kad Rusus nuveikus. O Die
vas visu vienas Tėvas, 
kaip-gi Jis turėtu elgtis?’

— Žinau, žinau: tai sena tei
sybe, tai visi žino... Asz ne apie 
tai. Bet kodėl Jis nenori 
klausyti mano praszymo, 
asz noriu iszmaldauti ne 
nors bloga, bet tiktai, kad 
žutu mano mielas vaiki
Juk asz be jo gyventi negaliu, 
— tarė motina ir jauczia, buk 
vaikelis apkabina jai kakla 
minksztomis rankutėmis ir ji 
savo Ikunu jauczia jo szilta kū
neli. “Gerai, kad ta mirtis ne- 
isztiko” — galvoja ji sau.

— Atsitinka, — tarė Marele

Tai

— Tu, Marele, visgi neatsa
kai in mano klausymą.

— Lukterėkite, viską atsa
kysiu, — tarė Marele: — sztai 
dar kaip esti: asz praneszu jog 
pavaro szeimyna ne per savo 
kalte jog visi verkia jog isz 
gražiu kambariu iszmesta tu
rėjo susigrūsti drėgnam, tam
siam kampe, nebeturi nei ar
batos ir meldžia susimilti. Ir 
ežia Dievui netinka užstoti už 
juos nes Jis žino kad taip jiems 
bus geriau. Jie nenujiegia o 
Jis, Vieszpats, kiaurai mato 
kad jie, gyvendami pertekly 
(ras'kažiuje) szunis kartu ant 
savo artimu.

— Tai tiesa, — galvoja sau 
.ponia. Bet kam ji taip prastai 
iszsitare apie Dieva? Szunis 
kartu... tai peiktinas pasaky
mas. Būtinai priminsiu jai ka
da nors ta žodi.

ja.
— Neteisybe, tai ne jis, tai 

ne mano Kaziukas! — suszuko 
nusigandusi motina, žiūrėda
ma in bjauru seni: mat, jo akys 
lupos ir nosis taip panaszios 
buvo in Kaziuko! —- Gerai, kad 
tai sapnas — galvoja ji sau. — 
Tikrasis Kaziukas aure kur! — 
Ir ji regi balta, plika Kaziuką, 
kai jis sėdi vonioje ir juokau
damas pliuszkina kojelėmis; ji 
ne tik regi bet ir jauczia, kai 
jis sugriebia jos plika ranka, 
bueziuoja ir bueziuoja ja, pa
galios kanda, neiszmanyda- 
mas, ka ežia padarius tai mei
liai rankelei.

— Sztai, kur mano Kaziu
kas: tas bjaurus senis tai ne 
Kaziukas, kalba ji sau. Tai 
tardama, ji nubunda ir su bai
me akyse iszvysta tikrybe, nuo 
kurios neiszsisuksi.

isz- 
kai 
k a
ne-

Smuikininkas Geras 
Darbininkas

— Bet asz ne apie tai klau- Ji eina in vaiko kambarį, 
siu, — atkartoja motina. Asz Aukle jau nuprausė ir aprengė 
klausiu: kokiam tikslui, už ka Kaziuką. Suplonejusi kai vasz- 
Dievas norėjo man iszpleszti kine nosele, veidukas indukes, 
sūneli? — Motina mato savo nusvirę ant '.nakteles plauke-
Kaziuka gyva ii- klausosi jo liai... o jis pats iszsitieses guli 
skardaus, kaip varpelis ir mei-'jau neg . vas. Prie galvos dega 
lo juokavimo. — Kam jie at- žvake, rankelėse insprausta 
eme nuo manes (Kaziuką? Jei- kryželis, ant patalėlio pribars-

gyvent,
Ant to žmogus sutvertas kad 

gert,
Juk girtuokli žmones grei- 

cziausia mato, 
Nereikia pamest to amato, 

Gerkite visada, 
Kada pasitaiko proga, 

Ant rady nu, 
Ant kriksztynu, 
Ant sugertuviu, 

Ir vestuvių.
Ir numirusiam buteli indės, 

Ba kaip iii ana svietą keliaus?
Jeigu butelio neturės, 

Tai ne szventas Petras 
nereges.

Akyvi Trupinėki

— Suv. Valst., 'praeita me
ta iszdave 8526 patentus ant 
nauju iszradimu del moterių.

— Japonijoj priesz kare 8- 
ta dalis vaiku lankosi in mo
kyklas ir tai priverstinai.

Dabar 'supratus jog vaikas 
mirė, ji pajuto, kad jos galvoje 
kaž kas krustelėjo, lyg kas nu
truko ir eme suktis... Nuėjus in 
savo miegamąjį ji keistai apsi
dairė, lyg nesuprasdama kur 
esanti, paskui puolė in lova ir 
apalpo.

Apalpus, besapnuodama ma
to, kad jos Kaziukas linksmas 
ir sveikas, sėdi ant krese’les, 
krato garbiniuota galvele, mo
sikuoja riebiomis kojelėmis ir, 
iszputes lupytes sodina lele 
ant popierinio arkliuko...

— Kaip tai gera, kad jis gy
vas, mausto ji sau. — Ir kaip 
tai skaudu, kad jis mirė. Už 
ka? Ar-gi galėjo Dievas, Ku
riam asz taip meldžiaus, leisti,

gu Dievas tai padare, tai jis 
piktas, nedoras Dievas: Jo vi
sai nereik ir nebenoriu asz Jo 
nei žinoti.

Ir įkas ežia vėl? Marele jau 
visai nebe Marele bet kažkoks 
kitoks naujas, keistas asmuo 
ir szis asmuo kai )a savaip, ne 
lupomis, tecziau s tiesiai in 
motinos szirdi.

— Apverktinas tu ir aklas 
sutvėrimas, — t irę tas asmuo. 
Tu regi savo Kaziuką, koks jis 
buvo priesz sanvaite, su jo 
stiprueziais, mažais sąnariais, 
ilgais plaukeliais ir su vaiko 
meile kalba... Bet ar visad jis 
buvo toks ?

tyta gėlėliu... Aukle atsikėlė 
nuo kreses, žiuri in Kaziuko 
veideli. Isz kitu duriu iszeina 
Marele; jos veidelis, aszarotos 
akys rodo gera szirdi.

— Kodėl ji mane inkalbine- 
jo, kad nereikia nuliūsti o ji 
pati verkszlena! — galvojo 
motina. Žvilgterėjo in nebasz- 
ninka ir nustebo: ja iszgazdi- 
no didelis Kaziuko veidelio pa- 
naszumas in to senio veidą, ku
ri ji sapnavo; ji skubinasi nu- 
'vyti nuo saves ta minti ir, per-, 
' sižegno jus, bueziuoja szalta 
kaktele, sustingusias mažas1

I . . irankytes... Gijaemtu kvapas 
primine jai, kad Kaziuko jau'

Kvailiu nereikia jeszlkoti, 
Visur greit gali rasti, 

Keturi vyrai iszsigert norėjo, 
Bet savo mieste gauti negalėjo. 

Ant visko rodą davė, 
Mat in užrubeži nusidavė, 
Kad trauke tai trauke, 
Ir pusėtinai užsitraukė.

Kada isz karezemos iszejo,
V atgyti užsinorėjo, 

Užėjo in viena budelia,
Ar negaus kokia kokia 

deszrele.
Mat valgyti baisei norėjo, 
O vyruti, pinigu neturėjo, 

O ka padare:
Su mesa bėgt pradėjo.

Bet savininkas apsižiūrėjo, 
Viena girtuokli nutvėrė, 

Palicraonui padavė.
Vagiliu in koza nugabeno, 
Kur puikia nakvyne gavo, 
Nenorais penkine užmokėjo, 

Norints gana nenorėjo.
Vienas jau paeiti negalėjo, 
Puolė in kokia žolyną, 

Badai in meszlyna, 
Pradėjo vargszas putot, 

Ir riaugsot.
Likusieji nežinojo ka daryti, 

Pradėjo in burna varyti, 
Tai geria uses būdas viską 

užgesina, 
Kada vidurius visike degina.

Greitai iszsipagiriojo,
Ir namo parvežliojo, 

Gerkite kuodaugiausia, 
Tada gyvensite ilgiausia, 
Isz ko munszainierei 

užsilaikys,
Jeigu negers Lietuvys?

Tverkite kliu,bus, 
Daugiau gerymo bus, 

Tada be laisnu szinkuosite, 
Gersite kiek kas norėsite,

Iszkeliaunant In Kara

Sudiev, tėveliai, mano mieli, 
Sudiev, bakūže prigimta, 
Tik ne sudiev sizalis Lietuva, 
Kurioj asz augau ir gimiau. 
Sudiev tau, miela, sesutėlė, 
Sudiev tau, broli taip brangus, 
Sudiev, sudiev ir tau mieloji, 
Aplink lustus jau dangus.. 
Lietuva, didžiavyriu sizali 
Užklupo prieszai grobti, pleszt, 
Jau broliai joja juju kauti 
Ir asz turiu skubėt su jais. 
Sudiev visiems, gal nematysiu, 
Gal uebucziuo'siu jus daugiau: 
Tik ne įsiudiev ristam žirgeliui, 
Kuris kovoj man draugas bus 
Tik ne sudiev tau, plieno kar

de 
Tave laikysiu asz tvirtai. 
Žibėsi tu in priesza Idkdams 
Ir vysi ji isz mus lauku, 
Szimtus mes prieszu nugalėsimi 
Nes gyvi protėviu dvasia, 
Pralieto kraujo negailesim, 
Kad tik laisva but Lietuva. 
Vis in kova drąsiai stosim 
Už brangia laisve Lietuva; 
Drauge, broliai eisim muszin, 
Nes mus garbinga vėliava.

Del Musu Skaitytoju!

Jeigu persikraustote in nau 
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

Juodos Moteres Prie Darbo
Ant Pennsylvanijos Geležkelio

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

Godfrey Ludlow, kuris yra 
geru smuikininku, turi gera 
darba kariszkam fabrike isz- 
bandydamas dratus ar jie 
yra tinkami del eroplanu. Jis
juos iszbando kaip ant skrip- 
kos, jeigu dratai skamba ge
rai, tai yra tinkami del ero
planu.

Buvo laikas, kada tu džiau- nebera ir niekad nebebus... Ji■ ’ I
geisi, kai jis vos ne vos teisz-Įdar karta pabueziavo brangia 
tardavo “mama”, “tete,” 
priesz tai tu džiaugeis!, kai jis 
pradėjo stovėti ir nusitverda
mas kreses trepsėdavo aplink 
ja; dar ankseziau tu džiaugei
si, kai jis, neva koks katinėlis, 
rėpliojo po asla; vėl anks-; insitikrino, kad 
cziau visi atsidžiaugti negale-

kaktele ir eme raudoti... Ver
kia, bet jau pasitikėjimo ir 
mleiles aszaromis, nebeiszme- 
ti nedarna nei Dievui, nei 'žmo
nėmis. Jai skaudu, bet ji jau 
nėberugoja, nebesiskundžia; ji 

kas atsitiko,
turėjo atsitikti.

jote kai jis sugriebdavo spene
li ir suspausdavo ji savo lapu
kėmis. Dar anikseziau džiau-

— Neraudok, motina, verk
ti nuodėmė! — tarė aukle ir,' 
priėjus prie nebaszninlkelioj
nutrynė motinos aszaras, kri
tusias ant Kaziuko kaktos. — 
Aszaros tik apsunkins jo du-

geisi kai jis visas raudonas 
gailiai klykė neatsitraukda
mas nuo tavęs. O dar anks
eziau priesz metus kur jis bu-'szele. Jam dabar gera. Aniole-

No. 1 paveikslelyje matom3 kaip juoda perdetine moki
na kitas juodas tarnaites užkloti stalus vagonuose del val
gio. No. 2 motere pristato valgius del pasažieriu laike ke-
liones. No. 3 peržiūri ka tik iszkeptus pajus kurie likos pa
kepti kuknioje Sunnyside Yard, Long Island City. No. 4 
dažiuri czystytojus vagonu kada trukei sustoja ant sto
cziu. No. 5 motere kuri yra vyriausia dažiuretoja ant Broad 
Street Stoties, Philadelphijoj. Visos moteres yra nigerkos 
ir užėmė vietas juoduju vyru isz priežasties ju paszaukimo 
in kariszka tarnysta.

Musu Skaitytojams ’
Siuncziant pinigus per bau 

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum# 
dėkingi už tai ir neužmirszlkita 
ateityje, kada sinusite czekiu-s 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

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

SIENINIAI | 

t KALENDORIAI f
* - 1944 M. J* .*★   s* ¥
* 15 coliu ploczio x 23% col. J
* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 $
$ Adresas: *
$ SAULE PUBLISHING CO., *
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



•'J* • : .

Žinios Vietines
------------ *------------.

! — Nedelioje po piet bus 
renkama senas popieras. Su- 
riszkite popieras ir padekite 
prieinamo, o krokai paims ir 
pristatys valdžiai, nes popiera 
sziandien yra labai reikalinga 
del kariisizku iszd irbyscz i u.

— Tik keturiolika dienu 
iki Kalėdų. Pasiskubinkite su 
pirkiniais nes kromuose di
delis susigrūdimas ir darbinin
kai turi mažai laiko.

Ponas Jonas Tamkeviczia 
getai žinomas ūkininkas isz 
Catawissa, Pa., ana diena at
lankė redakcija “Saules” nes 
yra musu skaitytojum jau dau
giau kaip dvideszimts metu ir 
įpyIi laikraszti skaityti po sun
kiam darbui. Ponas Tanake- 
viczius sake, kad gyvenimas 
but užganadinantis kad gyven
tu jo mylima pati a. a. Anele, 
kuri mirė Spalio 30 diena ir pa
laidota Lapkriczio 2 d., sirg
dama tik trumpa laika. Velio
ne gimė Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika jauna mergaite. Li
kos įsuriszta mazgu moterystes 
su Jonu Tamkeviczium per 
Kun. Dargi. Paliko dideliam 
Huliudime savo vyra, keturis 
jsnnus, dvi dukteres, penkis 
Įbrolius, ketures seseres ir tėve
lius kurie gyvena Pensgrove, 

J- Sūnūs Kazimieras tar- 
nauje kariuomeneje kur ter 
Anglijoj. Acziu tamistai už 
latsilankima ir vėliname ponui 
lĮamkevicziui linksmu Kalėdų 
Ir gero giliuko su ateinancziu 
“Nauju Metu.
J; — Gerai žinomas’ saliunin- 
kas, ponas Szimanas Kodis, 
isz Frackvilles, ana diena lan
kėsi mieste ir užėjo atlankyti 
redakcija “Saules” nes yra 
musu senu skaitytojum. Po
pas Kodys yra malonaus budo 
žmogus todėl pas ji tiek žmo
nių atsilanko. Acziu už atsi- r 
.Jankyma.
1 < Ant paskutinio susirin
kimo musu konsulmonu, likos 
’nutarta pirkti mama Merch
ant’s Banka ir permainyti ji 
įant miesto rotužes. Už narna 
badai ketina mokėti 15 tuks- 
.tancziu doleriu.

“ SHENANDOAH, PA.•( V f 1
ft V k

' — Seržantas Jurgis Pal- 
czius, 238 Indiana avė., turėjo 
linksma suėjima su savo bro
liu Mikola Juodaicziu, kuri 
susitiko kur ten tolimam Paci- 

J IĮ

’filke. Buvo tai pirmutinis kar
ias kad brollei sueitu po 12 me
tu, kaip apie tai atrasze namo 
pas tęva ana diena. Mikolas 
Randasi ant tarnystos laivo- 
rysteje jau 15 metu o Jurgis 
priguli prie pekstininku.

i c? J} 1

•y Girardville, Pa. f Senas gy
ventojas Motiejus Greblikas isz 
Connerton, mire praeita Su’ba- 
!fh‘ pas savo dukteria p. Mare 
Mažeikiene, pas kuria buvo 
apsigyvenęs. Velionis gimė 
Lie t u v o j e, p ergyvend ama s
Ameri'ke 36 metus, prigulėjo 
prie Szv. Vincento parapijos ir 
prib Szv. Vardo Jėzaus drau
gystes. Paliko dukteria p. Ma
žeikiene taipgi 11 anuku ir 14 
pfo-anuku. Palaidota Utar- 
niliko ryta per graboriu Vilins- 
Įkh.

Minersville, Pa. t Juozas 
yĮ^Jilkeviczius, 28 metu, likos 
u^musztas Utarninko vakara 
kada vienas isz dar'bininkisz- 
ku troku truko ir dalis pataikė 
ji in galva. ,

Vyrai Kurie Sunaikino Vokiszka Reidijo Stoti

"BAULK" MAHANOYJJITY.’FA, 

SZIRDINGA 
MOTERELE

Musu kareiviai, kurie randasi tolimoje Žiemiu dalyje, 
likos iszsiunsti ant susekimo ir sujeszkojimo Vokiszkos rei
dijo stoties, kuria naudojo Vokiecziai siuntinėdami slaptas 
žinias savo kareiviams kaip užklupti ant Allijentu. Mu
su vyrukai, po dideliu sunkenybiu ir vargo surado ta sto
ti ir ja sunaikino.

AKYVI TRUPINELEl

— Mieste Patterson, N. J., 
randasi mergina kuri sau pa
siuvo kaldra isz senu szilkiniu 
pancziaku ir labai puikei iszro- 
do.

— Amerikas iszmoka savo 
kareiviams 'kas meta suvir- 
szum du bilijonus doleriu al
goms.

— Žasines plunksnas del 
raszymo pradėjo naudoti 553 
mete.

Ponia M. Borok, isz Terre 
Haute, Ind., raszo: — Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule” ant visu 
metu. Jusu laikrasztis buvo 
taip man iszgirtas per ponia P. 
Bukesiene, kuri skaito “Sau
le” per 40 metu, kad nutariau 
ir asz būti skaitytoja tarp jusu 
milžiniszikos szeimynos. Siun- 
tinekite man laikraszti tuo- 
jaus nes lauksiu “Saules” su 
didele nekantrybe.

Pilozopija 

Seno

Ickaus

Ar tamistois žinote kas tai 
greitumas? — Ar žinote, ne? 
Niu, as jum pasakysiu. Grei
tumas tai yra tam daiktas, jog 
kaip žmogus paima in ranka 
puoduką karsztos arbatos iri 
vela padeda ant stalo.

Vi heist? Tamistos man ne
tikit, kad asz esmių tam biski 
kurczias? Ny, tai jum pasaky
siu, kad vienu kartu as ma- 
cziau tam toki ilgu szuni, kad 
kaip isz prysakio lojo tai pats 
negirdėjo isz užpakalio tam 
balso!... ,

As tamistelioms pasakysiu 
tam akyva labai daigia. Tai 
taip: Kaip tani uoszve inputs 
in gilu vandeni tai vadinasi 
atsitikimas,—bet kaip tam uo
szve kas isz vandenio isztrau- 
kia,—niu, tai vadinasi didele 
nelaime.

Kaip geriausia atkerszyt uo- 
szvei, —klausi manim? Uj vai! 
Nesiženyk su juom duktere, — 
ta groise mir!...

Nuo panos lyg moteriszkes 
yra tik vienas žingsnis o nuo 
moteriszkes lyg panos yra il
gas kėlės.

-----------□--------- -

Mergaites Pabėgo Isz 
Namu, Likos Nužudy

tos; Vaisei Nepa
klusnumo

Cambridge, Utah — Lyg 
sziai dienai palicijai nežinomi 
vyrai nužudė dvi jaunas mer
gaites kurios buvo pabegia isz 
teviszkos pastoges su jauni
kiais kurie prižadėjo su mer
gaitėms apsivesti. Palicija, 
darydama tyrinėjimą, užtiko 
ant tosios vietos kur rado kū
nus, szukas, pancziakas ir da
lis apatiniu kruvinu drapanų 
kurios prigulėjo prie merginu.

Ant aplaikytu telegramų, 
pribuvo isz Verden City tėvai 
merginu, Johnson ir Doyer ir 
pažino nužudintas mergaites 
kaipo savo dukteres. Palicija 
tyrinėja toliaus bet lyg sziai 
dienai žudintoju da nesurado.

Yra tai vaisei nepaklusnumo 
tėvams ir mergaites privalėjo 
suprast kad su nepažinsta- 
mais valkatoms nedraugauti.

Jaunikis 84 Metu O
Nuotaka 22 Metu

Yonkers, N. Y. — Garsingas 
senoviszkas rasztininkas kita
dos pasakė buk “žiema ir vasa
ra negali drauge gyventi, ’ ’ bet 
84 metu Harvey Carson kitaip 
taji dalyka apsvarstė nes nega
lėjo gyventi be patogios panos 
Grace Williams, 22 metu am
žiaus, su kuria apsipacziavo 
ana diena czionais. — “Kuo 
žmogus buna senesnis, tuo 
kvailys didesnis.”

Žvėris Taip Nepadary
tu Kaip Szita Porele
West Haven, N. J. — Dan 

Ramson ir jo motere likos už
daryti kalėjime už apleidima 
savo trijų vaiku laike smagaus 
szalczio. Kada palicija užtiko\ 
vaikus apleistoje grinczioje' 
kurioje nesurado ugnies ne' 
maisto, vaikai buvo pusnuogi 
ir suszalia. Visus nuveže in 
prieglauda del vargszu. Tėvas 
nedirbo o kada kiek ir padirb-1 
davo tai uždarbi pragerdavo o 
motina kas diena trankėsi pas 
kūmutes ant stiklelio apleisda- 
ma vaikus.

-----------□---------- _
—■ Isz Szvedijos priesz ka

re likos atgabenta in Amerika 
asztuoniolika milijonu pakeliu 
degtuku.

—- Ant viso svieto randasi, 
23,846,064 moterių daugiau ne 
kaip vyru.

Savo Burdingieri Ap
dovanodavo Deiman

tais O Vyra Pigiais
Marszkiniais

Chicago, Ill. — Patogiai 
Magdei Cronin nubodo jos vy
ras ir pareikalavo nuo jo per
siskyrimo bet pakol toji aplai- 
ke ji, sudžia iszklause vyro del 
ko jo pacziule nenori su juom 
ilgiaus gyventi. Tasai žmogelis 
apsakė sudžiui buk jis savo 
motere niekados nebausdavo, 
ne rankos ant jos nekele piktu
me, nors ji su juom pasielgine- 
jo bjauriai o su jos burdingie- 
rium visai kitaip ji pasielgda
vo. Ant jo varduvių moterele 
nupirko burdingieriui puikia 
deimantine spilkute o vyrui 
marszkinius už 80 centu. Bur
dingieriui duodavo kuogeriau- 
sia valgi o vyrui paduodavo li- 
kuczius nuo stalo.

M

Negana to, pirko burdingie
riui laszu del plauku ir kas 
diena jam patepdavo plikia 
ant atauginimo plauku bet pli
ke kokia buvo, tokia ir pasili
ko. Vyras ta viską nukente 
malszei ir su dideliu kantru
mu, negana to, motere da jesz- 
ko persiskyrimo kurio neaplai- 
ke ir sudžia paliepė burdingie
riui prasiszalint isz namo. Gal 
kad butu vyras kaili gerai isz- 
peres bobelei tai kitaip su juom 
pasielginetu.

Apmainė Paczia Ant 
Ukiszku Dalyku

Madison, Wis. — Danielius 
Simmons atidavė savo paczia 
broliui Augustui. Danielius ap
sipacziavo praeita meta su pa
na Jane Roberts su kuria labai 
nesutikdavo nuo dienos apsi- 
pacziavimo ir sutiko taji kal
tūną nuo jo atimti jo brolis, 
duodamas jam keliolika ukisz
ku padaru ir sena troka su pa
czia ant ko brolis sutiko ant 
maino. Dabar brolis sutinka su

savo marczia gerai ir vienas 
kita szirdingai myli.

Beda, Jeigu Žmogus 
Negali Bucziuoti

Savo Paczios

Yonkers, N. Y. — Petras' 
Donald likos apskunstas už su- 

įteriojima ir nemalonu pasiel-l 
girna su savo pacziule.

Petras buvo susipykęs su sa
vo pacziule ir norėjo ja per- 
praszyt ir pabucziuot o kad 
toji jam nesidavė, Petrukas, 
paemes pacziule in glebi, su
spaudė ja kaip meszka ir pri
verstinai ja pabucziavo.

Sudžia apie tai taip iszsita 
re: “Vyras neturi tiesos savo 
paczia priverstinai bucziuoti, 
jeigu toji jam nesiduoda, už 
ka gali būti patrauktas ant at
sakomybes.” — Tai tau “fri 
kontri!”

' Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo 'kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Bondus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATJNK1T

^=A - B - CELA^

— KiausziniUs del valgymo 
pradėjo naudoti 1520 metu
priesz Užgimimą Kristaus.

• Hear "Report to the Nation," newt program of the week, every Tuesday evening, 9; 30, E.W.T., Columbia Broadcasting System.

NENAUDOKIE PER DAUG 
CZEDINKIE SZITUOS 7 

DALYKUS:
JEIGU gaiszini svarbius dalykus, 
tai kares nelaimėsime. Paimkime 
ant pavyzdies elektriką. Taip jo 
yra užtektinai del kožno ir ant kož- 
no pareikalavimo. Bet, bereika
lingai ji naudoti tai naikina žmo 
giszka pajiega, maszinas ir visokį 
reikalingi dalykai isz kurio elektri 
kas yra paimtas, o kuri sziandien 
reikalauja del kariszku iszdirbys- 
ežiu.

Dede Samas meldžia kad mes vis
ką sureikalautumem del sveikatos, 
apsaugos ir musu geroves . . . bet 
bukime užtikrintais, kad mes su- 
naudotumem viską kiek tik jo nau-

Atsiminkite apie tai kada atsu 
kate elektriką jusu namuose.

do j ame.

^Pennsylvania i 
(Power \ & tight . Company 
?. •/\ A .
Buying War Bonds fights waste! too — waste throuah inflation!

Ž s
arba pradžia

| SKAITYMO ?
. * ...ir...

| RASZYMO s
I --- ?
i 61 pus., Did. 5x7col. J
J Tiktai, 10c. i
1 — it "ŠAULĮ” S 
J MAHANOY CITY, PA. »
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SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
65c;ta pati gražiais celuloidos virszais 

|$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
ipratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
i odds apdarais $1.25; Kanticzkos gies- 
jmiu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 

.ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sapnu 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Ma
rijos 35c; Orakulas knyga visokiu in- 
spejimu: planetų, kazyru ir delna- 
žinystes $3.50; Geografija, žemes ap- 
raszymas 464 pusi., $3; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, 500 pusi., $1.25; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Aietuviszka 
Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu( 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Lengvas būdas iszmokt gražai raszyt 
15c; Pralotas Olszauskas ir jo jo dra- 
bai su paveikslais 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 

tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 

|dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
jino 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Tr.ukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 

įles, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais,, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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


