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Rusai Paėmė Sevastopoliu
I A •] Karaliszka PoraIsz Amerikos Am svodbos

VELA VAIKUTIS IN- 
GRIUVO SU ŽEME

Draugas Ji Iszgialbejo
Pittston, Pa. — Czionais! 

virszune žemes vela inslinko in’ 
kasyklas ir tai tame laike kada 
szesziu metu Juozukas Maria 
cjo pro ta vieta. Vaikutis in
slinko in žeme lyg pažaseziu 
bet ant jo riksmo adbego jo 
draugas Mikutis Malazzo ir ji 
isztrauke isz duobes. Toje ap
linkinėje žeme tankiai inslen- 
ka in kasyklas, nors miestas 
užprotestavo j o kad kompanija 
pastatytu paramus po žeme.

Kiek Mirė Ir Kiek Gimė 
, Pennsylvanijoj Pra- 
į eita Meta

Harrisburg, Pa. — Vaistinis 
Sveikatos Bjuras apgarsina 
buk Pennsylvanijoj praeita 
meta gimė 199,332 nelegaliszki 
Vaikai (ne vedusioms moti
noms) o legaliszku vaiku gimė . 
173,198 vaikai. Negyvu užgimė 
5,456 vaikai.

Nuo visokiu priežaseziu mi
re 113,566 žmones; 4,740 už- 
muszta visokiose nelaimėse, 
12,900 mirė nuo vėžio; 36,407 
nuo szirdies ligos; 6,625 užde
gimu plaucziu mirė; 3,746 nuo 
sukatu ir t.t.

Pasiaukavo Save Gyva, 
Norėjo Sudegti Pecziuj

Shelbyville, Mass. — Isz 
priežasties už daug tikejimisz- 
ko persiemimo, Margarieta 
House inlindo in pecziu tiksle 
save sudeginti. Jos vyras, in- 
ejas in skiepą užtiko savo mo- 
teres lavona smarkiai apdegu
si.

Nesenei motere buvo atsi
lankius ant Protestoniszku mi
sijų. Iszklausius pamokslo, 
taip persieme ir pastojo labai 
nerviszka, ant galo prisipažino 
savo kaiminkoms buk ji neuž- 
ilgio paaukaus savo gyvastį 
Dievui.

Ana diena jos vyras girdėjo 
ja meldžiantis skiepe ir nesu
laukdamas jos ateinant, nuėjo 
pažiūrėt. Kada inejo in skiepą, 
rado jos kuna pusiau kyszo j an
ti isz didelio pecziaus — galva 
ir petys radosi pecziuje. Isz
trauke nelaiminga motere bet 
jau buvo pusiau suanglijusi.

Washington, Pa. — Valdžia 
aresztavojo 8 darbininkus Ha
nna kasyklose už pakurstinima 
kitu darbininku ant iszejimo 
ant straikos.

Anglijos Karalius ir jo pati 
iszlipa isz automobiliaus at
važiavę in Jugoslavijos Am
basada Londoną, dalyvauti 
svodboje Karaliaus Petro 
Jugoslavijos ir jo sužiedo- 
tines Karalaites Aleksandros 

isz Graikijos.

GERE, RŪKE IR 
KRAMTĖ

Dagyveno Lyg 101 
Metu

. Washington, D. C. — Ambra- 
zas Hinds, kuris pranaszavo 
buk mirs sulaukės szimto metu, 
buvo dėkingas savo ilgam am
žiui gerdamas “gera arielka, 
rūkydamas ir kramtydamas 
tabaka,’’ mire pas savo sunu 
in tris sanvaites po susilauki- 
mui savo 101 metu sukaktuviu. 
Isz jaunuomenes jis buvo lai- 
vorium ir atlankė beveik visas 
didesnes pristovas ant svieto.

Paszauktas In Suda Už 
Nužudymą Kates

Cleveland, Orio — Kaip ro
dos tai 12 metu Pranukui Nor- 
deckiui reikes atsėdėti kalėji
me už nužudymą kates. Vaikas 
indėj o kate in maisza nes jos 
baisiai nekente ir užmusze ja 
akmenais. Kaimynai pranesze 
apie tai drauguvei apsaugoj an- 
cziai gyvulius nuo kankinimo, 
kuri vaika apskundė ir dabar 
turės už tai atsakyti.

Per Klaida Mirė 4
Kūdikiai Ligonbutej

New London, Conn. — Per 
klaida dažiuretoju ligoniu ir 
aptiekoriaus, likos užtrucinti 
keturi vaikai o szeszi kiti pavo
jingai serga. Vaikai kurie mi
re, priguli prie laivoriu.

Japonai Sako Jog Kare 
Trauksis Szimta Metu

New York — Japonu reidio 
aparatas ana diena paskelbė 
Angliszkoj kalboje buk “Ja
ponija kovos szimta metu jeigu 
tame bus reikalas ir bus priver
sti prie to. Jeigu tebyre gent- 
karte neiszpildys savo užduo
ties tai szia kare ir ant toliaus 
ves ateinanti gentkarte.” — 
Reidio buvo siuneziamas isz 
tūlos vietos ant salos Javos, 
Angliszkoje kalboje ir kalba
ma in Amerika.

Rusai Bombardavo
Latviu Miestą

London — Szvediszkas rei
dio pranesza buk Rusiszki ero- 
planai bombardavo Latviu 
miestą Rezekna, Zalvioji, kur 
suardė visus geležinkelius, už
degė daugeli namu ir užmusze 
beveik 200 gyventoju.

Antras Hitleris

Nuo kada Vokiecziai užėmė 
Rumunija, užėmė valdžia ant 
jos Andreas Schmidt, tikras 
kankytojas, panaszus in Hit
lerį, kuris su Rumunijos gy
ventojais pasielgineja kaip 
su gyvuliais.

Naujas Vyskupas
Paskirtas Telsziuose

Telsziai, Lietuva — “Osser- 
vatore Romano,’’ Szv. Tėvo, 
Popiežiaus Pijaus XII laik- 
rasztis Balandžio — April 5-ta, 
1944 m., pranesza sekaneziai.

Kad Jo Ekcelencija Vysku- 
pas-Pagelbininkas Vincas Bo- 
riseviezius, mirus Vyskupui 
Justinui Staugaicziui, tapo 
Szv. Tėvo paskirtas Telsziu 
Vyskupystes Vyskupu. Kun. 
Pralotas Ramanauskas, Tel
sziu Seminarijos Rektorius, ta
po paskirtas Vyskupu-Pagelbi- 
ninku, Telsziu Vyskupystes 
Vyskupui Borisevicziui.

Sveikiname ir Linkime Die
vo Palaimos.

Persiskvrimo 
f

Toledo, Ohio — Mrs. Janina 
Uller užvede nepaprasta teis
mą priesz savo vyra ant persi
skyrimo paduodama priežastį 
buk jis myli daugiau savo ark
lį ne kaip ja. Motere užmetine- 
ja vyrui buk per visas dienas 
jis praleidžia laika tvarte gla
monėdamas savo arkli o del jos 
jis neturi ne kibirkszteles mei
les.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

•pribuvo 354 p“E-A/yęb-; Ar*7i s» i n f*-
GELIAI IN AMERIKA ▼ > <X11V

Baisus Ju Padėjimas sze Dideles Bledes
New York — Ana diena at

plaukė laivas isz Portugalijos 
su 354 pabėgėliais jeszkoti 
czionais prieglaudos ir laisves. 
Tarp j u buvo daug moterių. 
Viena isz j u kalbėjo buk pribū
dama in Amerika pagimdė 
dvynukus isz kuriu vienas mi-| 
re. Kita apsakė kaip ji neteko 
kojų bėgdama per Pyreneju' 
kalnus in Iszpanija, kurios ko
jos užszalo ir turėjo būti nu
pjautos. Ant laivo radosi taip
gi vyrai ir moteres ir profesijo- 
naliszku žmonių kurie buvo 
priversti apleisti savo darbus 
ir tėvynės. Kiti gavosi in czio
nais per pagialba prieteliu pus
gyvi, kurie buvo persekioti per 
Hitlerio sėbrus. Isz tuju pabė
gėliu 276 keliaus in Kanada 
pas pažystamus ir gimines o 50 
keliaus in Pietine Amerika.
Isz tuju ateiviu randasi 65 pro
centas Žydu kurie apvaikszti- 
nejo savo senoviška atminti
Pasza kuri jiems primena lais
ve isz Egipcijoniszkos nelais
vės o czionais jiems niekas ne
uždraus apvaiksztineti ta j a 
szvente.

Trauks Vyrukus In Ka- 
ruiomene Kurie Yra

22 Metu Amž.
Harrisburg, Pa. — Pulkinin

kas Mellon, drafto virszininkas 
davė žinia in 422 drafto borda 
kad jie trauktu in kariuomene Į 
visus vyrukus kurie jau sulau
kė po 22 metus amžiaus, ant 
tarnystes, nors jię ir dirba ka
syklose.

Pagal anglekasiu unijos vir- 
szininku Pennsylvanijoj, tai 
czionais randasi mažai angle
kasiu dirbaneziu kasyklose ku
rie yra 22 metu amžiaus. Visi 
anglekasiai kurie jau yra pa
baigia 26tus metus, taipgi bus 
traukiami ant tarnystes.

--------a--------
Arklys Priežastim Ju

145,793 Vokiecziu Užmuszta 
In Tris Dienas; Japonai Nete~ 
ko 26,000 Kareiviu; Gandi Ir
Mussolinas Pavojingai Serga;
Vėtra Užmusze 40 Žmonių Ir

500 Sužeista
* -----------

Gandhi ir Mussolinas 
Pavojingai Serga

Bern, Szveicarija — Benito 
Mussolini, žymus Italiszkas va
das ir buvusis diktatorius Ita
lijos pavojingai serga ir nėra 
vilties kad jis ilgai gyvens.

Taipgi Indijos žymus tautie
tis ir vadas, Mohandas Gandhi, 
75 metu, mirtinai serga. Tasai 
Indiszkas patrijotas daugeli 
kartu buvo uždarytas kalėjime 
Poonoje už savo tautiszka pasi- 
darbavima del savo tautiecziu.

Smarki Vėtra Iszverte
Namus Ir Užmusze

40 Žmonių

Atlanta, Ga. — Smarki vėt
ra prapute pro Georgia ir Ca
rolina valstijas kur iszverte 
daugiau kai 400 namu, užmū- 
sze 40 žmonių ir sužeidė apie 
500. Bledes padaryta ant keliu 
milijonu doleriu.

TRUMPOS ŽINUTES

Scranton, Pa. — Buvusis mo
kyklų direktorius, Vladas 
Ziemba, isz Fell Township, li
kos pripažintas nekaltu nužu
dyme savo uoszvio, Raulo Ju- 
sevieziaus.

Wilkes-Barre, Pa. — Cecili
ja Kundra, 13 metu, likos su
rasta pasmaugta lovoje kuria 
surado jos sesuo sugryžus isz 
darbo. Manoma kad motina pa
smaugė duktere būdama ne
sveiko proto.

Washington, D. C. — Val
džia, už keliu menesiu, iszleis 
naujus 3-centinius paszto ženk
lelius ant garbes geležinkeliu 
ir laivu kurie sziadien pri- 
gialbsti kareje.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Moskva — Po smarkiu musziu kurie tę
sęsi per tris sanvaites aplinkinėje Sevastopo
lians, Rusams pasisekė atmuszti dideli miestą 
Sevastopoliu, paimdami didele pristova, daug 
visokiu laivu ir eroplanu. Vokiecziams kitokio 
iszejimo nebuvo kaip tik pasiduoti ar szokti in 
mares. In laika trijų sanvaieziu tuose musziuosc 
Vokiecziai neteko daugiau kai 145,796 kareiviu 
ir daug visokiu ginklu. Lenkijoj Rusai paėmė 
sena miestą Tarnopoliu ir dabar ketina eiti ant 
Lvov prie Vengriszko rubežiaus. Rusai atsiėmė 
Krimeja po sunkiam musziui kaipo ir miestus 
Simferopoliu, Feodosia ir Yevpatoria, du isz di
džiausiu pamariniu miestu ir 600 kitu mažesniu 
miesteliu ir kaimeliu. Daugiau kai 31,000 Vo
kiecziu paimta in nelaisve. Prie Odessos Rusai 
paėmė dideli miestą Oviodopol.

Apie 3,000 Amerikoniszku eroplanu perlė
kė beveik per visa Europa padarydami milži- 
niszkas bledes ir net Budapešte, Vengru sosta- 
pyleje. Amerikoniszki ir Angliszki eroplanai už
klupo ant pakraszcziu Franci jos. Amerikonai 
tame užklupime neteko 40 eroplanu o suszaude 
136 Vokiszkus eroplanus. Amerikonai po tam 
nulėkė bombarduoti miestus Gyor ir Pluošti, 
Vengruose kur randasi dideli szulinei gazo ir 
aliejaus. Amerikonai sunaikino deszimts Vo- 
kiszku eroplanu stoeziu.

In kelis menesius musziu.Pa-. Amerikonai smarkei suplie- 
cifiko aplinkinėje, Japonai ne-'ke Japonus ant salos Kurile, 
teko 26,000 kareiviu. Prie tojo, numesdami ant jos 284 tonus 
skaitliaus nesiskaito sužeistie- dinamito ir bombų.
ji ir palaidoti grabese.

Japonai kurie turi užėmė ne
kurtas vietas Peipinge, ana' 
diena sudegino ant vieno laužo 
daugiau kai 300 gyvu vargin
gu Kincziku. Gyventojai Pei- 
pingo mate taji pasielgimą Ja
ponu ir isz to labai pasipiktino.

Kares ministeris Stimsonas 
pranesza buk 26,000 Japonu 
kareiviu žuvo musziuose per 
praeitus kelis menesius. Per 
tris dienas Amerikonai smar
kiai bombardavo sala Kurilos 
ir paskandino kelis laivus su 
kareiviais ir kelis uždege.
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Kas Girdėt
leziene, pagal lygias tiesas mo
terių, turės mokėti savo vyrui 
mėnesinė duokle ant užlaiky
mo !

Kokis tai Antanas Dvilaitis, 
Lietuvys, padavė in Ozikagini 
suda praszyma ant permąiny-jin vaistine legislatura. Ra
mo savo pravardes ant Antano cziuoti vyrai, papratę prie bo- 
Jakubowskio. Kada jo sudžia | 
užklausė kokio turi priežasti nesz 
ant permainymo savo pravar-j 
dės ant Antano Jakubowski o, 
lai atsake jog jis ketina aphi- 
vesti su Lcnkiszika mergaite o 
idant turėti su ja laiminga gy
venimą, Antanukas geidžia 
permainyt savo Lietuviszku 
pravarde ant Lerikiszkos.
Asinus asinorum.

žmogu ima o ne tik tarp 'kitu 
tautu 'bet ir tarpe musu Lietu
viu, miestuose, 'kur ju randasi 
pusėtinas skaitlis.

Ne viena Barbute, Onute,' 
Blancze ir kitos,

I.L.O. Siūlo “Social 1 
Security” Visiems ,

Kaušuose, paviete Pawnee,: Meimute ar Blancze ir kitos, 
likos iszrin’kta ketvirta moterelyra iszmintingesnes nekaip se-

11 iszku tiesu, su nusižeminimu
; sunku kryžių nusiunsta

lant Adominio sztamo už ju nu- myle'k.i .
siderinius bet “kavalerija
dabar mausto ar nebus geriau I kiu kitu pai'beliu ir 
apleisti Kansus ir keliauti in 
Turkija kur žmogus turi dides
ne laisve o bobos neturi balso.

__ j Perbuvęs zokoninku viena- 
'me isz ruseziausiu zokonu Ken- 
tucikijoj, per dvideszimts me- 

Vieno meto Suv. Valstijų ru- tlb James Cornell Bidd-le, 52 
g'epjute yra tai]) milžiniszka rae^u amžiaus, apsivedė su pa- 
jog galėtum patalpinti visus na Marijona Gailios, 43 metu 

I v •grudus in graibia 100 pėdu plo-: amžiaus, 
ožio, penkių myliu ilgio ir dvi-! 
trecz-dalis mylios ilgio. Jeigu' 
viską sudetumem ant vieno paduoda selkanczia:

į Priežastį apleidimo tojo Ka- 
talikiszko zokono ponas Biddle

margo žemes, tai stulpas pasi
darytu 214 kartu didesnis ne 
kaip didelis namas Woolworth, 
New Yorke, arba užpiltu visa 
Central Parka ant 190 pėdu gy
lio. Arba jeigu tos rugepjutes 
grudai lytu ant New York o isz'» 
debesiu, sakysim, po milijoną 
buszeliu ant dienos tai nepa
liautu lija per 10 metu.

“Neturiu jokio graužimo 
sanžines jog apleidau zo'kona ir 
vela sugryžau in civiliszka gy
venimą. Būdamas žinomu kai
po tėvas Alberto, buvau geru 

I zokoninku ir pildžiau visas re- 
I gulas sanžiniszkai. Bet per 
1 nuolatini skaitymą ir meditaci
jas, persitikrinau jog szventas.

Praeita meta Amerikoj likos (neapsi vedimas) 
iszkasta deimantu ir 'kitokiu a,P^e YP^tiszIka liuosy'bia. Tikiu

I jog sekiau paskui mokslus Szv. 
Raszto ir padariau gerai paim
damas sau motere kuria mylė
jau.”

brangiu akmenų tiktai už 123,- 
046 doleriu bet ir Europos par
gabenta tuju žibucziu už 13 mi
lijonu doleriu.

Daugelis isz tuju brangiu ak
menuku perejo per Bolszevi- 
kiszkas kruvinas rankas o jei
gu ant tiiju deimantu randasi 
prakfikimas tuju, kurie juos 
nesziojo, tai ir sunkina naujus 
locnininkus... Bet ka tokis pra
keikimas ženklina del Ikiaulisz- 
kos Czikagines milijonierkos 
kuri juos neszioja! Gana ir taip 
randasi kiauliszko kraujo ir 
žmonių skriaudų ant tuju mo
terėliu!

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas savo spau
dos konferencijoje nesenei lai- 
kytoj, nurodė, kad Internation
al Labor Organization, kuri 
Balandžio-April 20 d. turės 

o 11 fe r c ne i j a P h i 1 a d e 1 p 11 i j o j e, 
role po ikaro nuolat stiprės ir 
ji ingys daugiau svarbos.

I.L.O. 'buvo insteigta po Pir
mojo Pasaulinio Karo pakėli
mui socialinio teisetunio ir dar
bo sanlygu pagerinimui. Nors 
I.L.O. yra nepriklausoma, bet 
ji buvo susieta su Tautu Sąjun
gą ir, Prezidentas palbreže kaip 
I.L.O. raportuoja, kai mes po
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44 pus. 15c No. 160 Keturiolika istorijų apie 
istorijos apie Po laikui; Onytės laime; Per neatsu

nieraš ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau-; r&uma in balta vergija; Pusiaugave- 
ojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-[nisl 
us prigauna. 58 puslapiu..........1 f>c ( džiai

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
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No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
Kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
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No. 141 Kleturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
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No. 142 Trys istorijos apie Pavei
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..................1.  15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

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

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

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

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ii
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus 
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No. 151 Penkios istorijos apie Vai
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No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
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puslapiu................................................ 15i

No. 153 Trys istorijos apie Gailu 
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
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No. 1 58 Keturios istorijos apie Ka 
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
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No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
oroto: Keletą trumpu pasiskaitymu. 
2£ puslapiu .................................... 10c

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

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

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

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

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

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

Nu. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku 
Preke .......................

Popierinei apdarai. 
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu uuslapiu. 

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

No. 106 Penkios istorijos, apn 
Gretrorius: Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti.

No. 111 rfziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszu iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

. savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Įkia nors tarptautine organiza- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 

sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
. trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

.15c 
112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;

■ Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

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

Preke ............................................15c
No. 116 Istorija apie Sierata, 

puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c 
No. 119 Keturios istorijos apie 

Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................... 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkoias; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene-

nos moteres. O kad dirba ko
kioj restauracijoj, fabrike arba 
kur kitur tai tuojaus jiasilieka 
tokia “leide” kad Dieve susi-

T u o j a u s susinės z a s u
Grėku, I tali jonu, Žydu ar ko- 

mergica 
greitai pagenda ir iszklysta isz 
doros kelio, buna subjaurinta 
ir paniekinta ir ant galo atsi
duria in suda kur iszeina in vir-

j 

szu visa bjauri istorija kad gy
veno su kokiu tai sportu be 
szliubo arba paleistuviu urvo- 
je parduodama savo kūną už dabartinio karo atsieksime ko- 
kelis dolerius.

Tokia mergina, ne naszle, ne i’ijto I.L.O. su ta organizacija 
vyruota, ne panaite, ne jokia bus tai]) pat susieta. Mažiausia pUSiapįU, 
motina arba motere paniekiu- 40 tautu, I.L.O. nariu, kuriu' No. 1 
ta, iszsemta ant sveikatos ir pa- vienas narys yra Jung. V aisty-Į 
jiegii, (susilaukė apverktinos bes, bus reprezentuojama Phi-j 
pabaigos — taip tai buna su ladelphijos konferencijoje isz 
daugeliu mergaieziu ne tik mu-^^'iju nariu delegatu, sudarytu 
su Lietuvaicziu bet ir kitu tau- jsz— vyriausybes, darbo ir ad- 
tu mergaieziu.

Panasziu atsitikimu czionais 
turime labai daug net kartais nuolatinis organizacijos sekre-Į 
reikia giliai apsvarstyti ka tu- tariatas, kuris nuo 1940 metu, j 
rime veikti idant tai piktybei. ^ada iszsikele isz Ženevos, in- 
užJbegti, idant musu mergaieziu' s-ikure Montrealyje, paskelbė, 

c kad rekomenduos konferenci- 
Jevrejai ir kiti iszigamos nie-Į.lai 'priimti kodą bendru princi- 
kinti musu mergaites. Bet kaip Pu panaudojimui 
cza užbėgti tam, kad musu mer-j socialinio saugumo programai 
gaites nepaklauso geros rodos’Per .yisa pasauli. Svarbiausias 
tėvu ne svetimu. pasiūlymas, ;

Bet tame ne vien tik svetini- kode, yra tas, kad pajamų sau-

Povylas turėjo teisybe savo negalėtu toki Grekai, Italai ar 
pamokinimuose jog celibatas 

nereiszkia

taucziai kalti 'bet ir tarpe mu
su vyruku randasi szpiclei-pa- 
cziuoti, ikurie apleidžia savo 
paczias ir vaikus ir prisiplaka

ministracijos atstovu.
lutei national Labor Office,

iszpletimui

pasiūlymas, padarytas tame

gumas 'butu garantuotas vi
siems samdomiems, ar save-

Nė karta užeina klausymas, 
kiek ant svieto randasi Žydu?i 
Ant tojo užklausymo gal nie
kas negalėtu prigulincziai atsa
kyti nes daugeliuose sklypuose 
randasi daug Žydu kurie nepri-' 
sipažysta jog yra Žydais 'bet 
yra tokiais isz gimimo. Ant pa- 
vyzdies, turime tukstanczius 
Žydu czion Amerikoj kurie pa
siduoda'kaipo Amerikonai, Vo
kietijoj tas pats o ir kitur.

Bet Žydu “metine knyga” 
arba kalendorius, pagal Žydu

Tula Italiszka kompanija pa
dirbo milžiniszlka judoma pa
veikslą vadinama Šzventa J prie kokios mergaites — o to-
Biblija” ant kurio iszdave dau-' i<iu yra daug kurie suardo szei- 
giau kai penkis milijonus lyrų niynas, Jaunoms mergaitėms 
o ant padirbimo tojo paveiks- apsuka galvas su pirkimu įkai
to dalyvavo in 20 tuikstaneziai liniu, szilkiniu paneziaku ir ki- 
žmoniu. Paveikslas parodo nuo tokiu dovanu.
pradžios gyveninio musu pir- Kada tokis szpiclius priver- 
muju tėvu Adomo ir Jevos irgi 
nukryžiavojimo Jėzaus Kris
taus.

Paveiksią rode pirma karta 
Vatikane, ant kurio tai persta
tymo radosi ir Popiežius. Bet 
popiežiui nepatiko Adomas ir 
Jeva nes buvo nuogi, taip kaip 
juos rado Biblijoj ir iszleido pa
liepimą idant Katalikams už
drausta lankytis ant to paveik- 

i slo.
Juk Adoma ir Jeva negalima 

kitaip perstatyt kaip tik nuo
gus, ka patvirtina ir musu 
Rasztas Szventas. Juk Popie
žius negali tikėtis kitaip idant 
rodyt Adoma su kelnėms o Je

samdantiems asmenims priesz lis? Var?° sapnas ir pasaka apie ci-
.... j genus. ir-netiketus xT_

i!da koszes vienam mieste, tada 
važiuoja kitur jeszkoti nauju 
au’ku paiko! ji palicija paima in 
savo nagus. Tada tai prasideda 
Graudus Veiksmai, tada tai 
prižada pataisa savo gyvenimo 
kada jau sutersze ji.

Peikia sziadien 'džiaugiasi 
kad priviso tiek kandidatu del 
jos su pagialba lygybes del mo
terių, kurios drauge su vyrais 
atsistoja prie baro, traukia gu
zule ir alų kaip verszei.

skaitlį, paduoda buk aut svie-!va I’a«al "a"ja sztama aPsire’ 
dymo. Juk tada nebuvo Žydu 
pas kuriuos Adomas ir 
galėtu pirkti sau drapanas.

to randasi 15,774,662 Žydai. 
Sziaurineje Amerikoje yra 3,- 
379,66'8, Pietinėje Amerikoje 
116,557, Europoje 11,435,968, 
Azijoj 433,332, Afrikoj 359,722 
o Australijoj 19,415.

Detroite kokis tai ponulis, 
vardu Pavotoz^innesze skunda 
priesz savo pacziule Juka, kal
tindamas ja jog isz mažiausios 
priežasties fripuldavo iii pasiu
timą, nenorėjo jo mylėt ne tu
rėt vaiku o tankiai ji iszvary- 
davo isz namo. Idant sau už
tvirtint meile savo pacziules, 
iszkeliavo su ja in Europa ant 
geru laiku 'bet viskas nuėjo ant 
szunc uodegos nes jo prisiegele 
sugryžus in Amerika stacziai 
jam apreiszke jog su juom ne
gyvens ir tankiai jam zurzėjo: 
“Esi visame netikės, nuo visu 
atlikęs! Nekurioms moterems 
ne pats vėluos neinti'ktu.

Jeigu tai teisybe tai Pavol-

Daug isz visu szaliu Ameri-;|. 
kos pribuuna nauju skaitytoju 
del '“’Saules” su velinimais ir 
pripažinimais jog tai geriausės 
laikrasztis isz visu Lietuviszku 
lailkrašzcziu Amerikoj. Visi už-i 
simoka kaip džentelmenai iri f- 
da prisiunezia po nauja s'kaity- 
to ja./

Lai jums Dievas duoda svei
kata, pajėgas prie darbo ir ilga 
amžių už
mieli skaitytojai.

Tai]), jusu laikrasztis yra 
“Saule” ir del jus yra rodomas 
idant suprastumėt ka Skaitot 
ir kai]) mislyt lengviausia o ne 
idant jusu protas butu sumai- 
szytas nežinomais dalykais.

i į 
4 
4 
4 
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visus svarbiausius 
invykius ir kad medicinos prie 
žiūra 'butu visiems prieinama, 
tiek per vieszus ar socialinius 
apdraudos patarnavimus.

Jeigu szie pasiūlymai del 
pajamų saugumo ir medicinos 61 puslapiu 
priežiūros bus konferencijos ' No. 127 
patvirtinti, jie turės 'būti pa-' 
teikti visu krasztu atitinka
moms instaigoms instatymu 
leidimo ar kitokiems inteisini- 
mo veiksmams. Kodas yra su
projektuotas, kaip yra nurodo-į 
ma Rekomendacijos InžangojeJ 
“atsižvelgiant in Atlanto Czar- 
terio penktojo principo iszpil- 
dymus,” kinis kvieczia tarp
tautiniu ekonominiu bendra
darbiavimu garantuoti “page
rintas darbo sau lygas, ekono
mini progresavimą ir socialini 
saugumą.

Siūlomoji Rekomendacija

■ —------ . 45 puslapiu .......................15c
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ....................................... ...15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

, kuris buvo protingesnis už savo poną 
i ..........15c

1 No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
| to piist.vniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-

pajamų saugumui ragina, kad 
butu organizuojami planai 
'kontribucines socialines 
draudos bazes, bet ne ant 
kontribucines socialines 
gialbos principo. Siūloma,

ir Paveikslo.
.................... 15«

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

nos priežiūros, tokiu patarna
vimu praplėtimui tarp visu 
■darbininku ir ju szeimynu, in- 
skaitant ir kaimo gyventojus ir

f 
ž * A

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

jusu geras szirdis, |

Jau įkas toj Amerikoj szia- 
dien darosi tai net szirpulei

164 pus., Did. 5x7col 
i Tiktai, 10c

?
J 
¥
: 
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ant 
ap- 
ne- 
pa- 
ta-

cziau, kad reikalai, kurie nėra 
paliecziami socialinio draudi
mo, butu patenkinti socialines 
pagialbos. Ypatingai, sakoma, 
pagialba turėtu būti suteikta 
iszlaikomiems vaikams ir inva-Į drabužiams naujagimiui ir lai- 
lidams, seniems ir 
“Priėmimas svarbiausiai for-j 
mai pajamų saugumo plano 
kontrbucine baze,” sakoma ra
porte, “nekritikuoja ne-kontri- 
bucinio plano, kai]) pav. Aus
tralijoje ir Naujojoj Zelandi
joj, kur pajamų patikrinimas 
yra apribotas ir dėlto bendras 

už (padengimas ir greitas veiki 
Asz mas gali būti imami kaipo kom-

myliu skaityti jusu laikraszti, I pcnsuojiintys. Tacziau tikima, 
ad y ra labai mažas skaiezius 

pamokinimu, krasztu, kurie butu, bent sziuo 
Vėlinu kad Dievas duotu vi- metu pasiruosze priirnti lie
siem darbininkams sveikata ir kontribucini jilana sziomis san- 
ilga gyvenimą, darbuotis deL lygomis. ”

BALSAI
MUSU SKAITYTOJO

Ponas A. Czepukaitis, isz 
East Greenville, Pa., raszo:

Gerbiama “Saules” redakci
ja: Atsiuneziu u'žmokesti 
laikraszti ant viso meto.

nes (būna patalpyta visokiu ži
nių, pusakli ir

Amerikos Lietuviu.

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

¥

f MAHANOY CITY, PA.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalau j e 
tavo paszialpos 
Pirkie Apgyni
mo

Bondus ir Markes.

Kontingentai, kurie turėtu 
būti padengti socialiniu drau
dimu, pareiszkiama Rekomen
dacijoje, yra ligos, motinyste, 

senatve, duonos 
uždarbiautojo mirtis, 
bas, netikėtos iszlaidos ir 
sižeidimai darbo metu.

priesz gimdymą ir szeszes sa
vaites po to. Senatvės paszal
pos turėtu būti mokamos vy
rams virsz 65 metu amžiaus ir
moterims virsz (>() 111. Nedarbo save-samdancziuosius 11 suma- 
paszialpa — turėtu Luti moka- žinimui neteisingu anomalu 
ma iki “tinkamas” dalbas bus ju.”
pasiūlytas apdraustam asme- Rekomendacijoje sakoma kad 
aini. Paszalpos mokėtinos pa- medicinos priežiūra turėtu pa

tenkinti individo priežiūros pa- 
rekalavimus — tiek gydymui
si, tiek apsaugai — kuriuos su
teiktu medicinos ir kt. profesi
onalai, pasinaudojant visais 
patogumais suteikiamais medi
cinos institucijų. Medicinos 
priežiūros tarnyba, pareiszkia
ma Rekomendacijoje, turėtu 
padengti visus visuomenes na
rius, nežiūrint to ar jie pelnin
gai uždarbiauja ir turėtu aprū
pinti padengima “kontraktais 
su nariais medicinos ir pan. 
profesijų ir pasirūpindama 
atitinkamu institucijų patar
navimais.”

gelbėti namams ypatingoms 
nelaimėms isztikus ir taip pat

naszlems. dotuvems.
Socialine apdrauda turėtu 

padengti visus samdomuosius 
ir save-samdanezius asmenis ir 
priklausomuosius nuo ju, isz 
kuriu galėtu būti iszlaikomos 
kontribucijos, nesudarant ne
proporcionaliu administratyvi- 
niu iszlaidu ir kuriems 'butu 
galima, kaip Rekomendacijoje 
sakoma, “ mokėti paszalpas su 
reikalinga medicinos ir samdy
mo patarnavimu kooperacija ir 
su tinkamu apsisaugojimu nuo 
isznaudojimo. ”

Kodas rekomenduoja socia
line pagiaTba vaiku iszlai'ky- 
mui. Kur “Numatomas tiks
las” yra paremti dideles szei- 
mynas, ar užbaigti numatytam 
vaiku auklėjimui subsidijomis 
per socialini draudimą, subsi
dijos turėtu būti daugkartines, 
mokėtinos neatsižvelgiant in 
tėvu pajamas. Del medicinos 
priežiūros, Rekomendacijos in- 
žangoje sakoma, “ Dabar yra 
pageidautina, kad tolimesni 
žingsniai 'butu daromi pageri
nimui ir suvienijimui medici-

nedar-
su-

Kodas rekomenduoja, kad li
gai paszalpos butu mokamos 
nemažiau kai]) už 26 savaites ir 

Czedinimo-kad motinystes paszalpos butu 
mokamos szcszes savaites

Kodas rekomenduoja 'kad pa
tarnavimai turėtu būti ar tai 
vieszi, ar socialiniu draudimu 
papildomai su socialines pagal
bos baze. Kur patarnavimas 
yra vieszas, sakoma, kiekvie
nas turėtu teise in visa teikia
ma priežiūra ir toji tarnyba tu
rėtu but finansuojama tam tik
rais progresyviniais taksais, 
ar bendrais pajamų taksas. 
Kur socialinis draudimas yra 
patarnavimu pagrindas, yra 
rekomenduojama visuomenes 
parama 'kontribucijoms padi
dinti. —O.W.I.
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Szita apysaka paimta isz tik- pasodino ji in Kalvarijos kale-
ro gyvenimo. Ji perstato kaip- jima, kur pribaigė savo mokslą

Szitie Vyrukai Nuszove 60 Japonu Eroplanu
I na kavba. Galite patys persikai- rubliu. Visiką atcluosiu ir dar] 
tyt. Dievaž tik dvideszimts: už tvoros gausi patupet. j 
asz tris sykius skaieziau. — Lauk isz mano gyvenimo!;

blogos sanlygos ant žmonių gy
venimo atsiliepia, kaip atsiran
da vadinami prasikaltėliai ir 
kodėl jie tokiais yra. Nors ežia 
kalbama apie Lietuvos gyveni
mą bet panasziai yra visame 
sviete.

Viena Utarninka, gerai žino
mam “vagiu mieste” apie tre- 
czia valanda pasklydo gandas 
jog garsusis visoj apielinkej 
vagis, kuri asz ežia pavadinsiu 
Juozu Uodžium, suimtas Ba- 
kiszkiu kaime ir pasodintas in 
kalėjimą. Ta diena buvo “jo- 
maiikas,” anot ūkininku prie
žodžio “pilnasis” mat buvo 
rudens laikas, ūkininkai szi, ta 
atveže parduot.

Kas koki rugiu karti prasi- 
kules, kas miežiu, kviecziu. 
Gaspadines net žasu, ancziu, 
kurkti ir visztu. Bernai savo 
pasėlius. Kadangi Dievas davė 
“gerus metus” — visi, kas gy
va galva, susirinko. Liuosinin- 
kes ir samdytos merginos taip
gi netuszczios atėjo. Geros gas
padines davė po puskaji kiau- 
sziniu parsiduot savo tarnai
tėms ant “muilo,” buvo tokiu 
kurios “pasivogusios” atnesz- 
davo. Liuosininkes tai papras
tai, laikydamos po dvi ar tris 
visztas, per kelis menesius pus
kapi kiausziniu susirenka.

Visi svecziai arba dauguma, 
jau buvo pardavė savo tavorus. 
Alinėse ir pas monopoliu buvo 
didžiausia Amerikoniszkai pa
sakius “bizi.”

Krautuves pilnos žmonių. 
Visur riksmas, vietomis net 
pesztynes. Prabaszcziaus kam
barys taipgi netuszczias: vos 
spėja pinigus “ant Misziu” 
paimti. Kaip ūkininkams Die
vas duoda tai ir visiems gerai... 

Szitokiose aplinkybėse pa
sklydus žinia apie Uodžiaus su
ėmimą rado placzius atbalsius. 
Visi džiaugiasi; vieni gere už 
“zemekiu sveikata,” kiti ža
dėjo duoti ant Misziu, buvo to
kiu, ypacz motorėliu, kurios 
isz džiaugsmo net “persižeg
nojo.”

Karosines 'kaimo ūkininkai, 
kuriems Uodžius, kaip sakoma 
daugiausia baimes invare, kal
bėjo :

— Dabar tai pasilsėsim, ne
reikės laszinius rakinti, ark
lius sztanguoti... Dabar tai ra
miai pamiegosiu!; kad tik, 
Dieve gel'bek tas “‘paibelis” 
neisztriiktu ir 1.1.

Ir net bernai, samdininkai, 
pas kuriuos nebuvo ne lasziniu, 
ne arkliu, ne kitu daigtu ku
riuos butu galima pavogti, ku
riems tikrai pasakius reikėjo ir 
labai reikėjo ka nors atneszt 
nes visko truko — ir tie varg- 
szai džiaugėsi arba, teisingiau 
tarus, pradėjo ūkininkams 
džiaugtis.

Diržiu kerdžiuviene net ran
kas susiėmus Dievui dekavojo:

— Dievui dėkui, Panelei 
szveneziausiai! Dievas neveik
lus, bet ne nemarszus: vienam 
nueidamas, kitam pareidamas...

Ir panaszios kalbos girdėjo
si visam miestelyje. Isz dalies 
jos buvo teisingos nes Juozas 
Uodžius isztikruju tapo suim
tas ir tai jau net antra karta 
nes pirmiau Didžbaliu. ūkinin
kas, Kodis, pas kuri Uodžius 
iszmoko savo amata — “va
gysta,” ir kelis metus bernavo, priesz Japonus.

ant vadinamo arklia-vagio.
Sztai kaip tas viskas i n vyko.
Juozas Uodžius buvo netur

tingu tėvu sūnūs, arba kaip ji 
apielinkej vadindavo “ker
džiaus vaikas.” Nuo pat maže- 
neles, sulaukės vos septintu 
metu, tapo “parsamdytas” 
ūkininkams už piemenį. l’ir-( 
minusia gavo avis ganvti, pas-! 
kui, po metu jau tapo tikru 
piemeniu.

Ant galo instojo iii “vyrus.” 
Tai yra nustojo gavės o tapo 
pusberniu.

Buvo tvirtas isz prigimties 
vyras ir gana sveikas. Valgy
davo viską ir dirbdavo ka mo
kėjo ir kiek pajiegdavo. Apart 
to buvo dideliai Dievobaimin
gas, nors skaityt ir raszyt ne
mokėjo, bet buvo gana protin
gas ir abelnai rimtas — žodžiu, 
vyras, kokiu tarp bernu ne
daug galima rasti. In vakarusz- 
kas retai nueidavo, kazyruot 
mažai temokėdavo: tiktai isz 
trumpu ir isz avino. Mažai kal
bėdavo o daug inislydavo. Tu
rėjo prigimta gabumu ka nors 
isz medžio iszdrožineti. Szliu- 
rias, kibirus, szauksztus, kul
tuves, sziupelaites labai pui
kiai padarydavo. Jeigu kas bu
tu suteikęs jam proga pasimo
kinti, isz Uodžiaus butu iszejas 
geras skulptorius. Bet būda
mas betureziu vaiku, turėjo pa
siduot aplinkybėms ir... žūti... 
O draugija, draugija, tu nesi 
rupini savo nariais! Tu tiktai 
tam suteiki tiesa iszlikti, pakil
ti, kuris, būdamas be jokio ga
bumo kitu aszaroras ir prakal
tu sau geibes krauji!

Uodžius susiderėjo už pus 
borui pas Panczegaliu Karveli. 
Tai buvo labai suktas žmogus, 
šu kaimynais nuolatos tranky
davosi po teismus už ru'bežiu 
perarima, už javu “nugany
mą,” nors pats daugiausia tais 
darbais užsiimdavo. Czia Uo
džius, prieszais savo norą, ga
vo pirmutines vagystes lekci
jas. Karvelis papratino ji prie 
rubežiaus perarimo, žavu sve-

Užėmė Vieta Generolo

Majoras Aleksandras M. 
Patch, virszuje, užėmė vieta 
generolo George Patton ku
ris yra kamandierium Ame 
rikoniszku pulku Italijoj ap- 
laikes kita dinsta. Generolas 
Patch kitados valde Ameri- 
koniszkus pulkus ant salos 
Guadalcanal©, kovodamas

Szitie vyrukai, prigulinti prie mariniu kareiviu, nuszo
ve 60 Japoniszku eroplanu ant Pacifiko mariu. Pirmutinis 
nuszove 25 eroplanus, antras 20 eroplanu o treczias nuszo
ve 15 eroplanu ir iszliko he jokio sužeidimu.

lieka dar dvideszimts, kuriuos 
atsiėmęs mane batus taisytis. 
Pasėli ir kailius buvo atsiėmęs. 
Antrąją diena Kalėdų (Kodis 
visuomet tik tada iszleisdavo 
savo szeimyna) priesz eisiant 
in bažnyczia o isz ten pas tėve
lius, Uodis paprasze atsilygin
ti.

— Kiek tau, Juozuk, priklau
so? — arielkos iszgeres Kodis 
paklausė.

— Gal ir ateinanezius metus 
drauge gyvensim ? — insikiszo 
Kodiene, stora, bet graži mo- 
teriszke — man rodos gana 
linksmai pragyveiioin.

Ir užgerdama ant Uodžiaus 
pridūrė pusiau juokais:

— Tik nesi'brangink, Juo
zuk!

Uodžius tarytum negirdėjo 
gaspadines kalbos. Jis rimtai 
atsake:

— Suderėjome, žinot, ketu- 
resdeszimts rubliu su pasėliu; 
dvideszimts rubliu iszemiau, 
tai lieka (valandėlė pamislijo) 
d; ideszimts, taip, lygiai dvi
deszimts rubliu.

Kodis su didele nekantanta 
Uodžio žodžiu klausė. Sziam 
pabaigus, peczius patraukė ir 
atsiliepe:

— Klysti, Juozuk, asz tik 
pus-septinto rublio tau skolin
gas; žinai tankiai isz hlgos im- 
davai ir ka ne ka...

Uodžius ji ipertrauke:
— Ne dede, užsiženklinau 

kiekviena rubli in akselnyczios 
durų slenkst i. Isz viso inkirpau 
dvideszimts karbu. Reiszkia 
iszimta dvideszimts rubliu o 
lieka taipgi dvideszimts.

— Žiūrėk, czia užraszyta: 
viens, du, trys, keturi, penki, 
szeszi... trylika ir puse isz viso. 
Lieka pus-septinto rublio.

Uodžius valandėlė tylėjo, ta
rytum abejodamas, keno teisy
be. Kodiene buvo pradėjus 
gert stikleli 'bet iszgirdus tuos 
žodžius nedaliaige. Kodis žiu
rėjo in savo knyga ir ka tai ty
lomis sikaitliavo. Ant galo Uo
džius vela drąsiai isztare:

— Eiva, dede, in akselnyczia, 
parodysiu kalbus ir pamatysi, 
kad asz nemeluoju.

— Eiva! — suriko Kodis.
Ir visi trys tylėdami nuėjo 

in akselnyczia. Juozas nuszluo- 
ste akselnvežios duriu slenksti v 
ir tarė:

— Sztai ikarbai. Kai gauda- 
jvau rubli, tai inkirpdavaii vie-

timuose prūduose gaudymo, 
szieno kupecziu ir javu rikiu in 
savo puse perneszimo ir tam 
panasziu “szelmyscziu.” Kar-j 
velis taipgi ji gert iszmokino. j 
Nors Uodžiaus prigimtis ir' 
sanžine tam prieszinosi bet! 
Karvelis invairiais budais mo-l 
ko jo ji savo pusėn patraukti.

Už dvieju metu Uodžius dar 
labiau sustiprėjo. Isz pusber
nio pavirto in tikra berną. Su 
Karveliu persiskyrė. Susiderė
jo pas Kodi už berną. Kodis bu
vo da didesnis suikezius negu 
Karvelis. Uodžius nuo meszkos 
bėgdamas pataikė ant vilko.

Kodis verte Uodžiu daryti 
tas paezias szelmystas, ka ir 
Karvelis, tiktai daug tankiau 
ir placziau o prie to dar Kodis 
būdamas garsiu visoj , parapi
joj, girtuokliu, jam sznapso ne
pavydėjo, ypacz reikale ka 
nors pavogti. Visados priesz 
kožna “darba” gerai iszsi- 
gerdavo “ant drąsos.” Ant ga
lo Uodžius, kaip tai sakoma, 
sznapseli pamylėjo.

Tokiu budu pasidekavojant 
ūkininkams, ypacz Karveliui 
ir Kodžiui, Uodžius pradėjo 
drąsiai vaginet, bet ne sau, o 
ūkininkams — už degtine. Jo 
sanžine nuolatos iszmetineda- 
vo, bet degtine viską nutildin- 
davo ir palengvindavo. Uo
džius ant galo ir savo tėvus 
pradėjo užmirszti. Perkaledžiu 
retai tepareidavo. Nors dirbda
vo ir vogdavo kitu naudai, 
kiek galėdavo bd pats apart 
degtine Nedelior.is mylėdavo, 
gaudavo. Bet kad ne sekantis 
atsitikimas, Uodis vis tiek ne
būtu tapes vagim tikroj to žo
džio prasmei.

Paskutinius metus musu Uo
džius susiderėjo pas Kodi 40 
rubliu pinigais, tris gorezius 
senienų paset ir 6 kailius skran
dai. Inpratus in degtine, Ne- 
delioms myl Javo “buteliuką” 
iszsigerti. Nors Kodis 'kartais 
už “darbus” duodavo “ant 
sznapso,” bet neužtekdavo. 
Rei'kejo imt isz algos. Paemes 
rubli, visados inkaribuodavo 
viena karba iii akselnyežios du
ra slenksczio apaezia, kad ži
not, kiek pinigu paimta. Taip 
praėjo metai. Uodžius iszkule 
javus, užvare lauka, privežė ir 

1 prikirto malku. Sztai ir Kalė
dos. Uodžius susiskaitė Ikarbus. 
Buvo ju dvideszimts. Reiszkia 
iszimta dvideszimts rubliu —

Abudu Kodžiai perskaitė 
karkus. Kodiene, regis, norėjo 

(Uodžiui teisybe pripažinti bet 
'Kodis piktai atsiliepė:

— Ima juos velniai, tuos 
kalbus. Asz turu knygoj užsi- 
raszes! Iszsieme isz kebliu ki- 
szeniaus pinigine. Sujeszkojo 
szcszis ir puse rublio ir duoda- 

'mas Uodžiui tarė: i
— Paimk, Juozuk, busime 

teisus. Asz nenoriu tavo darbo.
Uodžiui szitas pasielgimas 

labai užgavo. Staiga jam atsi
ustojo priesz akis visas isztisu 
metu darbas. Jis dirbo Kodžiui 
kiek galėjo, vogė Kodžiui ka 
galėjo ir dabar tas pats Kodis 
griežtai nori ji po akiu apgauti, 
— taip begediszlkai apgauti. 
Pirma karta savo gyvenime ta
po taip sujudintas ir smarkiai 
užpyko:

— Kodi, buk žmogus, neno
rėk per daug stvetimo darbo.

Kodis atszove:
— Tavo darbo nieks nenori. 

Kiek sznapso asz tau iszgir- 
džiau —da czia sznekesi tu...

— Už lka-gi tu-mane girdei? 
Vagie tu... Nereik man tu keliu

Ant kampo ulyczios, 
iSusikuopino keliolika 

merginu,
Kas tik praeitinėje, 

Tai iszgirdo ka norėjo.
Tas Mabanojuj tankiai dedasi, 

Ant merginu žmones 
skundžiasi.

Naktines balandėlės, susi
vaidykite, 

Taip nesielgkite,
Ba asz bjaurei apie jus pa

dainuosiu,
Ir su koeziolu per sėdynė 

duosiu!
* * *

Badai Montkarmese yra 
mamule,

Ir jos dora(?) dukrele, 
Motinėlė mėgsta iszsigerti, 

Tai neturi kada iszsipagirioti.
Dukreles savo visai 

nevaiktuoja,
O toji su automobileis 

endravoja,
Ir kur trankosi, nedažinojau, 

Tiktai bjaurei girdėjau.
Da sziadien paikaju duosiu, 
Ant kito karto padainuosiu.

* * *
Isz Skrantu gromata gavau,
Bet isz jos nepasinaudojau, 

Savo pravardes nepadėjo, 
Tai in gurbą nuėjo.

Akyva tai žinute 'buvo, 
Kaip dvi bobos susirokavo,

Ant galo vaina pakele, 
Nemažai gaivu perskėlė.

Kas 'buvo toliaus, 
Nesakysiu daugiaus.

O kas nori pas mane raszyti, 
Tai turi visados pasiraszyti.

* * *
Viena patogi mergina, 

Turėjo sau vaikina, 
įSu useleis juodais, 
Puikei užraitytais.

— suszuko Kodis, — lauk!
Uodžius pasiėmė savo pun

deli, apsiavė czebat-palaikiaisj 
ir keikdamas ir dantis griežda
mas apleido Kodžio namus ku
rie 'buvo tikriausia jo pražūtis.

* * *
Apsiniaukus žiemos diena. 

Ore lakioja balti trupiniai snie
go. Laukai, pievos, medžiai, 
triobos — viskas užklota baltu 
sniego sliiogsniu. Ne gyvuliu, 
ne paukszcziu nesimato: vieni 
tvartuose ilsisi, kiti iszleke in 
sziltesnius krasztus, ten kur 
dabar vasara. Tik ret'karcziais 
kur nors kantrioji varna su
krankia ar žvirblis sucziiirsz- 
kia — sziaip visur tyku. Isz 
Kodžio kiemo matyt iszeita 
žmogaus: sniege dar nespėtos 
užpustyt matosi pėdos. Tai Uo
džiaus iszeita.

Uodžius ėjo tiesiai per lau
kus, kuriuos rudeni pats užarė, 
per pievas, kurias du kartu 
pats nuszienavo, szoko per gra
bus, kurias pats iszkase... Da
liai- szitos vietos, kaip sakoma,
jam smirdėjo, užtat skubino 
kuogreieziausia jas pareiti. Jo

Na ir kas isz to pasidaris, 
Ir ka padarys tas kvailys: 
Nusiskuto virszutine lupa, 
Rodos kad snarglio ‘butą. 

Kaip toji mergina pamate, 
Iszsigando net pasikratė, 

Ugi ka tu geresnio padarei, 
Kam lupa nusigramdei?

Dabar iszrodai ne szis, ne tas, 
Kaip trijų dienu parszas.
Dabar tavęs nemylėsiu, 
Ne ant tavęs nežiūrėsiu.

Kol plika lupa turėsi, 
Tarp merginu nesirasi,

O kada nebrazduosi usu, 
Tai vela tavo busiu.

Taip, taip, mielos mergeles, 
Asz mislinau jog esate ne- 

iszmaneles,
O kaip matau, protą turite, 

Jeigu ant pliklupiu nežiūrite, 
Ba visi prisenia usus gramdo, 
Mano, kad bus jauno budo. 
Ne vienas jau net pasmeles, 
Nuo latravimo, ir pasigėrės.

Tokis ka lupa brazduoja, 
Isztekejus baisu varga 

vargauja.
Jis ant to nežiūri,

•Nors pati duonos szmotelio 
neturi.

Taip, taip, katrie jau 30 metu 
turi,

Ženklyvai ant senu iszžiuri, 
Tuo ja us daro spašaba ta, 
Jog savo lupa nuskilta.

* * *
Dūminiame mieste, 

Ten kur kraszte, 
Vestuves buvo,

Ant kuriu ir kitos mergicos 
pribuvo.

Dvi merginos, 
Susivaržė už vaikinus,

Abidvi in viena insimylejo, 
Na ir net musztis pradėjo.

Už kudlu susikabino, 
Vos akiu neiszsikabino.

Vyras gana prisikoneveike, 
Kol viena nuo kitos atitraukė, 
Tos merginos yra ne kam tiikia, 
Nuo doru merginu atsilikia.

Vyrus nuolat užkabina, 
Bjauriais žodžiais juos 

iszvadina.
Vos da po 16 metu turi, 
O ant bjaurybių iszžiuri,

() ka, dvi merginos padare, 
Savo pikezerius nusidare,

In kuriuos negalima žiūrėti, 
Ne kitiems pasakyti.

O kad perkūnija užeitu, 
Tokias paszkudas nutrenktu!

------ a------

galvoj su'kinosi viena mintis: 
kaip privertus Kodi atiduoti 
dvideszimts rubliu ir dar gerai 
jam atkerszijus...

'Parėjo namon. Nors jis netu
rėjo namu bet asz tai sakau del 
lengvesnio iszsireiszkimo. Tik
riau pasakius in szalta Vait
kaus kamaraite, kur jo senu- 
cziai tėveliai liuosininkavo. 
Seniai jau buvo nesimatęs su 
tėvais. Dabar kas tai jam pasi
darė, jog nutarė eiti pas tėvus, 
nors Imtu galėjas eiti pas ūki
ninką Ziza, kuris jauseniai jam 
ir “ pradotka” indave.

Vienas Rusu raszejas taip 
iszsireiszke: “Mylime paezia, 
seseri ir Tiroli bet kentejimuose 
motina atsimenam.” Turbūt 
tas teisybe. Kol Uodis neturėjo 
kent ėjimu (žinoma, taip bjau
riu kaip szitas) jis mažai apie 
motina mislydavo, bet dabar 
atsiminė ir atėjo pasisikunsti. 
Neapraszinesiu kaip ji motina 
priėmė. Visi gerai žinome, jog 
kiekviena motina myli savo 
valka, dalinasi su juom pasku
tiniu kąsniu ir džiaugiasi ji su
tikus. Be mažiausios abejones 
Uodžiaus motina nebuvo kito
kia; prieszingai gal dar malo
nesne.

Uodžius nutarė ant kiek lai
ko pas tėvukus apsigyventi. 
Vaitkus pavede jam buvusio 
berno lova aikselnyczioj. Kas- 
iink prietikiu su Kodžiu — 
tiktai vienai motinai papasa
kojo. Toji raudžiai apsiverke, 
bet ne viena nekaltindama pra
tarė :

— T’esą Dievui ant garbes. 
Ka Dievas myli, tam kryželi 
duoda. Tiek nukentėjom ir nuo 
szito nemirsim...

Ir tos moteriszkes szirdis ne
jautė jokios nekantantos. Ji 
buvo pripratus prie skriaudų, 
buvo pripratus dirbti ukinin- ' •• • .
kams nuo tamsos iki tamsos 
tiktai už valgi ir praneszt viso
kius pažeminimus... Bet negali
ma sakyt, jog ji skriaudų nepa
žino: ji kartais žinojo isz keno 
priežasties jos pasidarė bet nu
slopinta jos dvasia ir protas ži
nojo tiktai aszaras... karezias 
aszaras.

(Bus daugiau)

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

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

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

nr VISOS TRYS OJTp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

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, FA.



K U L E ’ ’ MAHANOY CITY, n.

Žinios Vietines
' — Praeita sanvaite dakta
ras dantistas Jonas Banevicz- 
ius susilaukė 39 metu savo 
amžiaus. Pagirdės apie tai 
Malianoy Social Kliubas pa
rengė jam “Parte,” linkėdami 
jam sulaukti szimto metu ir 
apdovanojo ji daugeliu dova
nėlėms. Ir mes jam linkime 
susilaukti laimingai senatvės.

— Musu senas gyventojas 
ponas Mikolas Auksztakalnis, 
kuris lankėsi pas savo gimines 
ir patinstamus per kelis mene
sius Detroite ir Kanadoje, su- 
gryžo ana diena namo daug 
sveikesnis. Ponas Aukszta
kalnis parvežė gerus linkėji
mus nuo Lietuviu Detroite 
ir Kanadoje.

f Vincas Vojtukevicz, se
nas musu miesto gyventojas, 
gyvenantis 401 W. Malianoy 
Avė., mirė praeita Petnyczia, 
po trumpai ligai. Buvo ant 
burdo pas p. Ona Szemanta 
vieziene. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta.

— Sukatos vakara 'likos isz- 
szaukti miesto ugnagesiai ant 
■West Maple uly., bet pasirodė 
kad Jonas Banseviczius suku-

Minersville, Pa. f Sukatos 
vakara, po trumpai ligai mirė į 
gerai žinoma czionaitine gy
ventoja Mare Petraviczienc, po 
tėvais Lapinskiute. Velione pa
ėjo isz Lietuvos, Suvalkų gu
bernijos, Marijampolės vals- 
cziuje, Kumecziu kaime, Dauk- 
sziu parapijoj. Pribuvo in Ame
rika jauna mergina. Prigulėjo 
prie Szv. Pranciszkaus parapi
jos. Paliko vyra Tamosziu ir 
kelis sūnūs ir dukteres, taipgi 
brolius Juozą ir Kazimiera 
mieste ir Marcelin, Mahanojuj. 
Taipgi ir dvi seseres Lietuvoje.

Girardville, Pa. f Ona Žu
kauskiene (Miller), isz New 
Yor*ko, mirė namie praeita Pet
nyczia. Velione kitados gyveno 
kaimelyje Kolorado, arti czio- 
nais. Paliko penkes dukteres 
kaipo ir daulg anulku. Laidotu
ves atsibuvo Panedelio ryta su 
apeigoms Szv. Vincento bažny- 
czioj pirma valanda po piet. 
Graborius Menlkeviczius isz' 
Slienandorio laidojo.

Ar Žinote Kad. . .

—■ Didesne dalis musu že- 
meis susideda isz geležies.

— Auksines plunksnos del

Iszbandymas Nauju Kareiviu Maisto Naujienos rodykle dabar stovi 123,7 pro
centu 1935-39 metu vidurkio,

le ugni netoli garadžiaus. Ble- 
des jokios nepadaryta tik daug 
baimes del aplinkiniu gyvento
ju.

t Mare Stoczikuviene, 31 E. 
Spruce uly., mirė ’Sukatoje Gei- 
singerio ligoributeje sirgdama 
koki tai laika szirdies liga. Ve
lione pribuvo isz Lietuvos da 
maža mergaite ir pergyveno vi
sa taji laika Mahanojuj. Velio
ne prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Jos vyras, Augustas, 
mirė 12 metu adgal o sūnūs An
tanas mirė sžeszi metai adgal. 
Palilko tris sūnūs ir szeszis anū
kas. Graborius Traskauskas 
laidos.

raszimo buvo padirbtos Ameri- 
ke 75 metus adgal.

— Padirbimas iszilko Ame- 
rike praeita meta daejo iki 700 
milijonu doleriu.

Iszgialbejo Ketures
Moteres

SHENANDOAH, PA.
t Praeita Ket vergą mirė 

gerai žinomas Motiejus Savic
kas, sirgdamas koki tai laika 
angliniu dusuliu. Buvo jis an- 
glckasiu per daugeli metu ir 
pribuvo in Amerika da jaunu 
vyruku. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos, paliko pa- 
czia, dvi dukteres, du brolius ir 
dvi seseres. Laidotuves atsibus 
szi Utarninka su bažnytinėms 
apeigoms. Graborius Levana- 
viezius laidos.

JUSU SVEIKATA

Clark Culbreath, iszgialbe
jo ketures moteres kada di
delis pasažierinis bosas, ku
ri jis vare, paslydo ant ledo, 
perlauže paramas ant tilto 
Passaic upes ir inkrito in upe 
paskandydamas 15 žmonių. 
Bet Clark turėjo ant tiek 
minties kad atidarė užpaka
lines duris boso ir iszgialbe
jo moteres, kitaip butu pri
geria.

Corps Climatic laboratorijoj, Lawrence, Mass., kur iszbando naujus kareivius viso
kiais budais per szalti ir karszti.

Washington, D. C. — Kainu 
arba Prekių Valdybos Instaiga 
pareiszke, kad didele tautos 
maisto dalis ir kiti reikmenys 
turi tikslias, paprastas ir leng-j 
va i sup ra n t amas nūs t a t y t a s i 
auk.'zczia tįsias kainas. isz-l 
roiksztas doleriais ir centais.

Ap y I i n k e s a 11 k s z c zi a u s i o s 
kainos nustatomos visam svar
biausiam maistui, vartojamam 
maždaug 564,000 krautuvėse, 
kurios aptarnauja 126,000,000 
žmonių. Apylinkes kainu san- 
raszai vidutriniszkai nustato 
kainas 700 invalidu prekių.

Prie OPA apylinkes kainu 
sanraszu paskiausiai pridėta 
szviežiu vaisiu ir daržovių kai
nos. Daugelyje szio kraszto da
liu aukszcziausios kainos kai

maždaug 23 procentus virsz 
Sausio-Jan. 1941, lygio.

Žemes Ūkio Skyrius pranesza 
kad szio kraszto visztos sumu- 
sze visus'savo anksty vėsius re
kordus, dedamos daugiau kiau
sziniu negu ankseziau. Civiliai 
vis dar turi daugiau kiauszi
niu ne kaip pernai, nežiūrint 

’didesniu karo ir Lend-Lease 
kiausziniu pareikalavimu. Da
bartiniu dėjimo tempu, visatos 

j padeda tpo 440 kiausziniu iii 
i metus kiekvienam asmeniui 
Saviem Valstybėse. Isz tu 440 
•kiausziniu, 90 eis karo pajėgom 
ir Alijentams, bet tai palieka 
dar po 350 kiausziniu kiekvie
nam civiliam—tai reiszkia be
veik kas diena po kiauszini.

JUOKAI

Amerikoniszkai

Vyras:— Ar žinai Ona, asz 
numirsiu, matau jog ne isz- 
liksiu tai ženikis su Jurgiu, - 
jis geras vyras, ne viena 
baczkute po pedei nupirko.
Pati:— Nesirūpink duszuli, 

jau mudu senei apie tai suta
rėm kaip reikia !.. .

Priežastis Atsiskyrimo

— Na tai tu kumute ka- 
necz nori atsiskirti su savo 
Motiejum?

— Asz su juom ne gyven
siu ir gana!...

— Del kokios priežasties?
— Del tokios, kad mela

gis. Priesz szliuba, o ir da 
nesenei kalbėjo, jog gatavas 
del manes numirti, o da ir 
sziadien gyvena!...

Turiu Džiaugtis

Naujas Kariszkas Automobilius

Szitas naujas Amerikoniszkas kariszkas automobilius 
arba tankas, yra naujausios mados, apginkluotas su anuo
toms ir greit-szaunamais mašininiais karabinais ir varo
mas per keturis kareivius.

Slaptybe Sūdo

kuiriems vaisiams ir daržovėms 
jau nustatytos ir iszioji progra- 
mia bus greitai pratęsta su spe
cifinėm arba apreiksztom kai
nom visanii kraszte saloms dar
žovėms 'kaip tai pupoms, agur
kams, szpinatams, morkoms, 
svogūnams, 'bulvėms, kopūs
tams, salotoms, obuoliams, vy
nuogėms ir citrus’o vaistams. 
Kiek vėliau panaszios kainos Į 
bus nustatytos tomatams, salie
rai, kalifiorams, limos pape-. 
lems ir asparagui. Vaisiai bus’ 
papildomai intraulkti in tuos 
sanraszus, j u derliui atėjus. 
Nustatydami apylinkes kainu ' 
sanraszus OPA apskrieziu in-

Szaldyti ir džiovinti vaisiai 
yra geras pasirinkimas užpil
dyti szeimynoms vaisiu parei- 
kalavima szi Pavasari, kol 
konservuoti vaisiai yra auksz-... 
tu racionavimo tazku ir ju yra 
mažas iszteklius. Karo Maisto 
Skyrius primena szeiminirikem 
kad džiovintos slyvos ir razin- 
kos yra laisvos nuo taszku, ka
dangi krautuvninkai nenori 
juos laikyti per karsztas die
nas. Del szaldytu vaisiu vy
riausybe užinteresuota juos 
greieziau iszparduoti del to, 
kad yra reikalingi szaldytuvai. 
Szaldyti rabarbarai ir obuoliu 
kosze laisvi nuo taszku bet

Paraszyta ir surinkta per 
Schuylkill Pav., Daktariszka

Draugavę

—■ Praeita meta in musu 
Amerikos ligon'butes priimta 
po viena ligoni kas sekunda.

—■ Isz viso ligonbutes priė
mė 15,375,698 ligonius ant gy
dymo.

—■ Ligonb u'tes'i a gimė 1,- 
924,591 kūdikiai arba 253,992 
daugiau kaip 1943 mete.

—• Praeita meta paprastai 
pergulėdavo vienas ligonis po 
10 dienas.

—■ Pennsylvanijoj randasi 
356 generaliszkos ligonbutes ir 
79 vaidiszkos.

— Praeita meta Pennsyl- 
vani jos ligon'butes priėmė 889,- 
732 ligonius.

— Sziadien ligonbutes dir
ba sunkei, isz priežasties jog 
daug slaugiu ir daktaru likos 
patraukti ant kariszkos tarnys-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::

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.

tos.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

— Kas tai yra, po velniu? 
Užvakar daviau tau 15 dole- 
leriu ir sziadien nori gauti 10 
doleriu.

— O tu rakali! atsake pa
ti. Tu turi džiaugtis, jog kas 
diena mažiau praszaul...

--- □----

Sude
Sudžia:— Ar prisipažinsti 

jog pavogei isz kiszeniaus 
laikrodėli?
Vagis:— Taip, ponas sū

džiau, per klaida.
Sudžia:— Kaip tai per klai

da?
Vagis:— Nu-gi jieszkojau 

pinigu o pataikiau ant laik
rodėlio. Ar-gi esmių kaltas?

------- o--------
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Sūdąs paszauke Jurginaiti 
kaipo liūdintoji! teisme ku
riame Petras Žvirblis buvo 
skunstas per mergina, kaip 
ten “kur kada” kas buna,—

Sudžia užklausė Bloznai- 
czio:

— Kokiam mete esi gi
męs?

— Tai privatiszkas daig- 
tas, ponas sūdžiau.

—■ Kokio esi iszpažinimo?
— Tai yra tikejimiszka 

paslaptis.
— Ar esi susigiminiavęs 

su kaltininku?
— Tai yra giminiszka pa

slaptis.
—. Kuom tu užsiimi?

I
— O tai slaptybe tarnys

tes.
— Ar buvai kada nubaus

tas už koki prasižengimą?
— Tai valdiszka slaptybe.
— Badai tu daneszineji in 

laikraszczius?
— Tai redakcijos slapty

be.
------ Ar tu matei, kaip ap
skurtasis per mergina, su ja
mylėjosi?

— Tai jųdviejų slaptybe.
— O gal ir tu ta mergina 

mylėjai?
— Tai szidies slaptybe.
— O ar apskustasis apie 

meile su ja tau ka pasakojo.
— Taip, bet tai kaip spa- 

viednes slaptybe.
— Na tai gerai o dabar ei

si su tuom sargu, kuris tave 
uždaris kozoje ant septynių 
dienu.

— U-gi už ka, ponas sū
džiau?! Jeigu vale paklaust.

— O,... tai yra sūdo slap
tybe?!. . .atsake sudžia.

Ar Žinote Kad...

— Valdytojas Hyderabad 
isz Indijos, yra turtingiausias 
žmogus ant. svieto. Jisai turi 
turto vertes 269 milijonu auk
se ir du bilijonus vertes viso
kiu žemeziugu. Jo ineiga kas 
sanvaite yra milijonas doleriu.

štai gos pasitaria su vietiniais 
prekybos komitetais, su dary
tais isz atstovu nuo kiekvienos 
paliestos prekybos ruszies.

Nusižengimai apylinkes nu
statytoms aukszcziausioms kai
noms turėtu būti iszsiaiszkina- 
mi su krautuvninku. Jeigu jis 
atsisako isztaiisyti kaina tada 
tokie nusižengimai vartotoju

szaldytoms mėlynėms reikia 6 
taszku.
Office of War Inf., Washington, D.C.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, misziu maldos su 
paveikslais, celuloidos kietais virszais 
su gražiu kvietku ir kryžiaus atspau
dais, puikiais piesziniai, paauksuotos 
baltos ar marmulines spalvos, Tilžės 
spaudimo, $1.75; Vainikėlis, maldų

“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 
iaiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

turėtu būti praneszti artimiau
siai kainu ir Racionavimo In- 
staigai. Telefonu numeriai ir 
adresai sziu instaigu randasi 
pažymuotose telefonu knygose.

OPA pranesza, kad cukraus 
naminiu vaisiu sudėjimui gali
ma bus gauti tuo pat 'budu kaip 
ir praėjusiais metais.

Kaip ankseziau praneszta, 
5 svarai cukraus naminiam rei
kalavimui gali būti plikti su 
Cukraus Ženkleliu 40 Karo Ra-

knygele, paveiksluotos misziu maldos 
kietais drūtais juodais virszais, 50c., 
taipgi minksztais juodais virszais 
$1.25; Kanticzkos, visokiu giesmių, 
$2.00; Gydyklos nuo baimes mirimo, 

.su daugeliu paveikslu, gražios stabios 
raides, 50c.; Istorija Seno ir Naujo 
Testamento, su daugeliu paveikslu, 
25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu
lius Szventos Motinos, gražus skaity- 
įmai, 35c.; Katekizmai, Poteriai ir 
Ministrantura del patarnavimo, kuni
gui laike Szventu Misziu, 10c. arba 3 
UŽ 25c.; Tikras Szaltinis Ražancziniu 
Atlaidų arba kryžiokines karunkeles 

115c; Karves, ju nauda ir geresniu bei 
"skanesniu suriu padarymas, su devy
niais paveikslais 25c; .Duktė Mariu, 
graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy-

cionavimo Ketvirtojo Knygele->e"a .Pustyneje v25c” Vireia; Kepėja 
d . ir Prižiūrėtoja, knyga apie 4o0 viso

je. Likusieji — nedaugiau kai m u receptu $1.; Tūkstantis Naktų ir
20 svaru cukraus del Ikožnos 
ypatos szeimynoj, gales būti 
suteikti, iszpildžius praszyma 
vietinei Karo Kainu ir Racio
navimo Instaiga.

Papildomi leidimai pirktis 
cukraus naminiam reikalavi
mui vra duodami neatsižiurint v
ribotu cukraus isztekliu civiliu 
vartojimui, dėlto, kad naminis 
sudėjimas maisto in bonkas yra 
labai svarbus kraszto karo lai
ku maisto programa.

Pagal Darbo Skyrio 'sekreto
res Frances Perkins praneszii- 
ma, žemesnes maisto kainos 
daugelyje miestu numu'sze pra
gyvenimo reikmenų kainas vie
no procento trim-deszimtada- 
liais taip Sausio-Jan. ir Vasa-
rio men., vidurio.

Ji toliau pareiszke: “Maisto 
kainos vidutiniai nukrito 1.2 
procentu, kai tuo tarpu kitu 
prekių nes ipaitarnavimu kai
nos palkilo vieno procento trim- 
deszimtadaliais. ’ ’

Vasario-Feb. men., pragyve
nimo lygis buvo kiek žemesnis 
negu praėjusiu metu Balandžio 
Apr. men., kuomet prezidentas 
is'zleido insakyma “laikyti-li- 
nija Darbo Statistikos Biuro

Viena, dalis I, 50c; Mikaldos Pasako
jimai Pranaszystes 25c.; Gudrus Pie
menukas, graži apysaka 25c.; Eusta* 
kijaus gražus apsakymas isz Pirmu 
Amžių Krikszczionybes arba Iszgan- 
ymas Szv. Kryžiuje, 128 pus., 35c.; 
Sveikata Ligoniams, knygele apra- 
szoma visokios “vaistiszkos žoles 25c; 
Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos 
Kalbos 35c.; Kabalas su Saliamono 
Nosia 10c.; Sapnu Knyga, su paveik
slais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c. J 
Sapnas Marijos ant Kalno Alyvų 15c; 
Ražancziai: juodi medinukai po 25c; 
kukaviniai, stiprios vielos su stacija- 
vu kryželiu, pailgi juodi poteriai po 
50c; Szkaplieriai: Karmelitu, Nekal
to Prasidėjimo, Szirdies Jėzaus, Szv. 
Traices, Sopulingos Brangiausio 
Kraujo, Szv. Pranciszkaus, Kruvinos 
Kanczios ir Szv. Juozapo, po 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo nervu, inkstu, akmenėliu, du

sulio, vyriszkumo pataisymui, vande
nines ligos, cukrines ligos, reumatisz- 
ku sausgėlų, viduriu liuosavimo ir Pa
lankos trejankos po 85c.; pakeliai su 
nurodymais kaip vartoti.

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

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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