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Isz Amerikos Belgai Priėmė Amerikonus

SUV. VALS., DARBO 
BIURAS INVEDE

NAUJA BUDA

Veteranams Padėti

WASHINGTON, D. C. —
Suv. Valstijų Darbo Biuras 

pagamino santrauka darbu vi
suose dideliuose industrijų cen
truose isz 100,000 gyventoju ar
ba daugiau.

Santrauka vadinta Labor 
Market Information for Vete
rans ir yra pagrista informaci
jomis gautomis nuo darbdaviu 
ir bus pakeista kas dvejais me
nesiai. Santrauka parodys kur 
darbininku bus reikalinga, sa
ko Paul V. McNutt pirmininkas 
War Manpower Committee.

Pirmininkas Paul McNutt 
sake, kad padėti veteranams 
rasti darbu kiekvienas vietinis 
darbo ofisas gaus szias sant-

Belgai paženklina savo mažus kromelius su pasveikini
mais del Amerikonams, kada Vokiecziai apleidinejo ju 
miestus, džiaugėsi kad jau neprieteliai apleido ju aplinki
nes, dabar gales gyventi sau malsziai kaip priesz tai ju buvi
mo.

Pasveikinimas Del
Vokiecziu

nvazij a Ant 
Fhilippinu Buvo 

Pasekminga

Daug Merginu Ant
Paleistuvystes

NEW YORK — Sziadien 
randasi suvirszum 1,300,000

Sūnelis Liudintojum
Žudinstos

Generolas Douglas MacArthu- 
ras Su 250,000 Kareiviu Da
lyvavo Invazijoje; Hitlerio Pri- 
vatiszka Eroplaniszka Stote Su* 
naikinta; Baisi Eksplozija Ga- 
zoClevelande, Daug Žmonių Su
degė, Sužeista Ir Nesurandama

Szitie vyriukai nesza po 
viena diržą ammunieijos del 
vieno P-51 Mustang maszin- 
inio karabino. Randasi sze- 
szi karabinai ant eroplano. 
Tas parodo kad vienas ero- 
planas sunaudoję daug kulku 
ant Vokiecziu. 1

NEW YORK. — Mažas su- 
i nelis prisižiurinejo kaip tėvas 
musze motina, R. Thomas po

- o —,— .neHs prisižiurinejo Kaip tėvas
raukas, kurios netik parodys(paleistuviu Suv. Valstijose ku-’mnsze R Thomas po

- 1 svarbiausiose rios yra vertos 965 milijonu tam ja nužude Vyras gere be 
paliovos per koki tai laika. Pa- 
rejas girtas, pradėjo bartis su 

, paezia, isztrauke revolveri nu- 
nemoraliszko gyvenimo po szove ja ant smert. 
sas dalis Ameriko, o beveiK 
tiek kožna meta buna pristato
ma nauju rekrutu in glitas pa
leistuvystes kuriu gyvastis 
traukėsi ne ilgiaus kaip penkis 
metus.

darbo progas s
szalies darbo centruose, bet dar doleriu, 
kitas informacijas. Szios infor
macijos bus ypatingai svarbios' leistuviu buna paaukautos ant 
veteranams, kurie jeszko darbu 
kitose apylinkėse.

Praneszimai parodys svar
biausias karo ir civilo industri
jas kiekvienoje vietoje ir po
karinius pakeitimus, pranesz 
vardus svarbiausiu instaigu, 
darbus, darbo valandas, algas, 
apie gyvenimo padėti, apie bu
tus, gyvenimo iszkaszczius, ir 
kitas informacijas apie mokyk
las, ligonines ir transportacija.

“Szie praneszimai,” sako p. 
McNutt, “bus vartojami Em
ployment Service ofisu duoti 
patarimu paliuosuotiems ka 
reiviams ir vartos juos jo at
stovai, kurie kalba su vyrais ir, 
moterims, Armijos ir Laivyno. Drauguve siūle jam 35 tukstan-Į 
ligoninėse, kurie bus paliuo- ežius doleriu už ja, bet Radin- 
suojami. Armija, Laivynas, gėris nenori persiskirt su kny- 
Marinu Korpusas ir Pakrasz- ga. 
ežio Sargyba interesuojasi in 
szias informacijas, ir vartos jas 
invykus Mobilizacijai.

Kožna meta 167,000 tuju pa-

Kova Su Kirmėlė

Ministeris Winston Churchill ISZ GENEROLO MACARTHURO KA- 
sugryžo isz Moskvos, Rusija, RISZKO VYRIAUSYBE, LEYTE, PHILIP- 
kunsai lankėsi pas Stalina. ’ ’

----- PINUOSE. — Generolas MacArthuras pra-
RYMAS. — Apie 150 Ang- . . , , . .

liszku laivu pribuvo in Graiki- H6SZ3, kad Amerikoniszka įlota susidedanti isz: 
ja su kareiviais kurie karaus
priesz Vokiecziu.

LONDON. — Apie 1900 Ali
jentu eroplanu užlėkė ant Vo
kiszku miestu: Hamm, Muens
ter, Hanover ir Braunschweig, 
kur uždege svarbes dirbtuves, 
geležkeliu stoeziu ir padare 
daug hledes, užmuszdami dau
geli žmonių.

600 laivu užklupo ant Leyte kranto, Philippi- 
nuose, užimta per Japonus. Apie 250,000 
Amerikoniszku kareiviu dalyvavo invazijoje. 
Amerikonai paėmė kele prie Dulagos ir du ero
planu stoteziu, taipgi Taclobana drutvets ir da- 

deuyveTtojuvokieti^bartinis sostapylis Leyte Salos, DaugJap- 
PEARL HARBOR. — Ame- je, kad visi vyrai nuo 16 iki 60 

rikos B-24 kariszkas eroplanas metu yra szaukami prie namin- 
negales ilgiau pakęsti redio, nuskan(įino (iu Japoniszku lai iszka armija ginti tėvynė nuo

Isz Priežasties Redio
Rado Ramumo

Laukuose

Turi Knyga z-zaltat:
1,200 Metu Senumo’AaronEverett>

INDIANAPOLIS, IND. — 
, 69 metu am

žiaus, pareiszke sudžiui, kad jis

. MOSKVA, RUSIJA. — Sta- 
linas pranesza kad Bulgarija 
prisidėjo prie Alijentu puse ir 
kovos priesz Vokietija.

TOKIJO, JAPONIJA —
Kariszkas skyrius pranesza 
kad 3 Japoniszki Vice-Admiro
lai žuvo muszioje ant mariu.

LONDON "" ‘
nesze t

BLOOMER, WIS. — Jokū
bas Radinger turi knyga kuri 
randasi jo szeimynoje apie 1,-

kuris diena ir nakti staugejes vu prie Formosa Salos, 
szeimynoje savo namuose, to
dėl palikes juos ir ejes jeszkoti

onu užmuszta. Apie 50 Japoniszku eropla
nu nuszauta laike invazijos.

Alijentu.

LONDON. — Apie puse mi- NEW YORK. — Du žmones MOSKVA, RUSIJA. Belgradas, sos
200 metu To*i kn 3, P3 3” javo n —1**^**^^ , ,

dirbta in misinginius* įdarui ramumo laukuose- Policiia ra’ lijono Alijentu kareiviu randa-Į sudege ir keturi sužeista degam {apyįe CzekOSlOVakljOS UkOS paimtas per RUSUS
. .. . \ Ti/T t t t * do senuką apsigyvenęs didelia- si Hollandijoje ir pasirenge ežiam hoteli, prie East 12-thAmenkoniszka Moksliszkai; me medi. ' priesz puolimui Vokietijos. ulyczios.

Amerikoniszki Lekiotojai Paleisti Isz Vokiszku Kalėjimu

Taipgi paėmė Dobroczyna Vengruose. Daug 
kareiviu paimta in nelaisve.

Dvasios Atlanko
Mokykla

D.

THOMASVILLE, GEO. —
Mrs. D. Johnson, gyvendama 
ant artymos ūke, nuėjo su kū
dikiu in tvarta, kūdikis atsito
lino nuo josios ir nuėjo in krū
mus. Staigai kūdikis sukliko. 
Pribėgus prie jo, pamate dide
le kirmėlė kuri prislinko prie 
kudiko ir ketino ant jo szokti. 
Pagriebus dideli pagali, kirto 
kirmėliai per galva kuri mėtė
si ant moteres, bet narsi mote- 
re nenusigando ir kirto da ke
lis kartus kirmėliai per galva 
užmuszdama ant vietos.

Pirkie ĮJ. S. Bonus Sziadien!

MOSKVA. — Pradinėje 
kaimo mokykloje gulinezioje 
antrame verste nuo czionais, at
sirado “dvasios,” — kurios 
laike paskutiniu dvieju metu 
iszgyveno ketures mokytojas. 
“Dvasiu” apsireiszkimas buna 
nakties laike. Tam tikra kami- 
sije susidedanti isz valdybos 
nariu, atvažiavo ta dalyka isz- 
tirti ir prasėdėjo mokykloje kė
lės naktis ir jie, kaip pasakoja, 
girdėjo beldimą, o tuom tarpu 
visi jeszkojimai nedave jokiu 
pasekmių, dargi deszimtinin- 
kas atvykęs kad pasielgti su 
“dvasioms” kaip priguli, iss- 
bego kada dvasios pradėjo 
belsti in visas ketures sienas.

M
PARYŽIUS, FRANCIJA. — Amerikos 

Lt. Generolas Courtney H. Hodges prane
sza, kad po deszimts dienu musziu, mies
tas Aachen, Vikietijoj, dabar randasi po 
Amerikos armijos valdyba. Apie 10,000- 
Vokiecziu paimta in nelaisve, daug užmusz
ta. Miestas randasi tik griuvėsiai ir akmenai.

Szitie Amerikoniszkis lekistojai kurie likos paleisti isz Romaniszku kalėjimu turi ne
mažai ergelio pasirėdyti in drapanas kuri jiems netinka. Nelaisviai taipgi randasi isz Bul
garijos, Egypt, ir Rumunijos,

CLEVELAND, OHIO. — Baisi eksplozija 
kilo gazo magazinuose, East Ohio Gas Kompa
nijos, prie E. 61-st Uly., ir New York Central 
geležinkelio, Petnyczioje 3:50 vai. popiet. Apie 
200 žmonių užmuszta, 264 likos sužeista ir 248 
nesurandama. Daug likos apdeginti nuo ko 
gal nekurie mirs. Valdžia tyrinėje eksplozijos.

“SAULE”



“ SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Ana diena mirė moterele vie

nam Lietuvisz'kam miestelyje! 
Pennsylvanijoj. Žmogelis nu- Į 
ėjo pas savo pažystama praszyt 
ant szermenu, o vienas isz jo

daug aky v ūmo, kada jo protas 
pradeda iszsi vystyti, pradeda 
manstyt apie visokius dalykus, 
klausinėje visko ir nori žinoti 
ka daugiausia, ko pats nesu
pranta. Ir ne bus u'žganadytu 
pakol nedažinos ir neaplaikys 
u žiga 11 a d i n a n t i a t s ak y m a.

Akyvumas yra ne tik pas vai
kus, bet ir pas suaugusius. Visi

niu pasakė tvirtai, kad artymo- 
je Saragosos, pasirodo tankiai 
dvisia begalvos, o kada toji
motere pasirodo, smertis atei
na del tosios ypatos kuri taja 
dvasia be galvos pamate.

Vos motere pabaigė savo ap-

kos aresztavotos už pavogimą apie senus tėvelius nesirūpins' 
dvieju puikiu szlebiu iszkromo ateityje.
ant Broadway ulyczios. Detek- -------- ::--------

kalpoku neatsiskyrė. Davadnas 
ir suprantantis vyrukas, inejasj 
in svetima narna, kepure nusi-

ty vas apreiszke šudžiui buk ka
da moteres aresztavojo, tai 
duktė užsigynė kad yra susi
giminiavus su Nora, sakyda-

sakyma, už lanko vagono pasiima kad isz netycziu susitiko su 
rode galva numirėlio, barsz’kin-' taja motere krome ir kad ji bu-

Vienam isz Budistu kliosz- ima arba užkalbinės koki pa
storių Kinuose, kas septyni me-j žinstama einant su motere antį 
. tai dvašiszkieji iszverda spe- ulyczios atiduoda jiems paguo-į 
cialis-zka sriuba isz kopusiu, done nusiimdamas s’krvbėle ir, 
Vyriausi dvasiszkieji isz tuom parodo inteligentuma,1 
kliosztoriu paszventina taja bet nekurie žiopliai da labiaus

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

turime iszsivystinete savo aky- 
vuma, rūpintis viskuom, dairy
tis aplinkui, tyrinėt ir manstyt. 
Tokiu bildu stojemes turtin
gais moksle ir prote.

dama in lanka su savo 'kaukuo- vo pas ja kitados už kukorka. sriuba (zupe) tokiu bildu, kad užsismaukė savo ikalpoka ant
le. Isz stangaus persigandimo, 
vienas isz kunigu, kuris sirgo

Motina ant tojo užsiginezinimo 
nieko neatsake nei žodelio — 
priimdama visa atsakomgbia

pažystamu užklausė jo:
“Katras isz graboriu laido: 

tavo moteria?”
‘i Ugi Iksas. ’ ’

I “O kodėl ne Miksas"?’’
“ Tai mat, negalėjau paimtu. ,, . v . v. ., , . ... T1 Mes apszviesti žmonis ziuri-kita kaip tuk Iksą, ba kol da' . ,. . . ,„ , . , . 1 me panietKinancziai ant lauki- riu.motere buvo gyva, tai sedeio: . v . . i. . . . , mo sztamo zmomu, iupapro-1prie josios lyg treczios valau-1 

dos ryte, kol ji mirė. — Tai ir 
turėjai pavesti del jo szerme- 
nis.”

iSzita atsitikima galima pri-
lygint prie priežodžio:

Kada apie narna lėkiojo juod
varniai,

Tenai jau turi būtie negerai,
O jeigu graboriai prie ligo

niu sėdi,
Tada jau duszia ju ne iszsedi.

niu moterių, 'krito negyvi aut 
vietos, o likusioje apalpę ant 
vietos, kiti pasazicriai su savo dukrele buvo

Argi sau kada apmanstote 
kaslgi atsitiktu, jeigu saule 
staigai užgestu? Žeme tada in- 
mesta in tamsia praipulte, ku
riai tiktai szviestu žvaigždes, 
o norints menulis ir draugautu 
su mumis, bet jo nematytume. 
Saules spinduliu karszczio ne- 
jaustmnem. Oras atszaltu taip 
greitai, kad puolantis lietus 
persimainytu in sniegą ir leda, 
ir visas svietas suszaltu. Upes 
iszdžiutu, auguoliu gyvenimas 
dingtų, ivsi gyvuliai pražūtu, 
norints žmogus ir gyventu il
giausia su pagialba visokiu isz- 
radimu, bet tas ant ilgio neuž
tektu. Po menesio laiko visa gy-

ilina, ant kurios veido
Tyrinėjimas parode, buk keli nuvarginimas ir rūpesti: 

ežiu ir gyvenimo, o bet pas Kaf-i daktariszki studentai 
rus, Afrike, vieszpatauje vie
nas geras paprotys kokio bal- 

Jtieje žmonis ne turi ir užvydi 
juodiems laukiniams gyvento
jams, —- kas 'kiszasi vyro ir jo 
uoszvei. Pas tuosius žmonis tos 
dvi ypatos nedrysta su savim 
kalbėtis, sueiti nei pasimatyti.

Jeigu jau kaiiecz turi žente- ant vieno meto in kalėjimą bet motiniszka szirdis, kiek 
lis su uoszvia pasikalbėt,

1 gali tai padaryti prie auksztos nesugražino, 
tvoros, nematydami viens kito.' -----

Laikais atsitinka kad ant ke-|
lio pasitinka žentelis su savo motinos del savo kūdikio iszejo pats kiszasi ir prie vyru, 
uoszvia, tai ji turi kagreieziau-į įn virszu sude kur motina su 
se pasislėpt in krūmus, o jisai1duktere stojo už’vagysta idant 
turi užsidengti z sau veidą su josios dukrele galėtu 
rankomis.

Isz to duodasi matyt, kad 
laukiniai kaip kada turi nelau- 
kinus papraezius.

ant vakaciju, isz- 
apie taja baidykla 
iszigasdiiiti mote- 
ant lazdos galva

Kada abi moteres stojo sude, 
pasirėdžius in 

klyksmu paszauke kundukto- puikiauses szllėbes, o josios nu
matyti 
s, buvo

važiuo-' pasirėdžius kaip vargingiause 
ubage.

Slidžia nubaudė abidvi mo
teres ant 25 doleriu kuriuos tuo 
užsimokėjo ir iszejo isz sūdo —

darni namo
girde kalba 
ir norėdami 
res, užkiszo
numirėlio, kuria su savim vėže- dukrele ne nedirstelejo ant ap- 
si namo ir pridėjo prie lango siaszaravusios motinos kuri 
prie kurio sėdėjo moteres. Stu- tiek paszvenste dėl savo duk- 
dentus aresztavojo ir nubaudė rele kad ji buvo laiminga. O 

tu mi
tai gyvasties įnirusiems isz baimes kenti del meiles savo vaiku.

Jeigu nori turetie gera pa- 
-------  į ežia tai apsipaeziuok su

į Nepaprastas paszvenstimas kuri buvo gera duktere.

patys joje maudosi priesz isz- akiu ir žiuri isz po brylių kaip 
virimą per visa valanda, (ga-‘ kokis bužys. — Tokiu kvailiu 
lite suprast skaitytojai kokis turime po visus miestus.
tai gardumas, jeigu dvasiszkie-į (Jzia ant prastu žaliablekiu' 
ji per visus metus niekados ne- ne yra ka paisyti nes jau ir isz 
siprause). Tukstancziai žmo- ju pradeda kitaip ant to miši
niu (pelegrimu) eina in kliosz- žiūrėti, kada ineina in grinczia,l 
toriu idant nors laszeli tosios jau kalpoka nusiima, tiktai da' 
“szventos zupes“ iszgerti, ku- prie nekuriu Lietuviu tas pri- 
ri nuezystina juos nuo visu sdaiko.
grieiku.

Proferorius Etherton, apra- 
szineja 'buk Kinczi'kai taipgi 
valgo džiovytas žiurkes, sal
džias baltas peliukes, virintas 
kates, kiauszinius szimto metu 
senumo, samanas ir t.t.

Dr. Hornday, direktorius 
žverineziaus New Yorke, idant 
iszbandyti mėsa nekuriu žve- 

x-- riu valgė szituos: driežus, var- 
tokiaįles, marines kiaules, barszku- 

Tas’czio, velioribo (didžuves), kro-

I Pamerkite ta kvaila liuosy-
be, kuria savo skrybel 
prantate, o nors maža 
ingysite apszvietimo.

Andrius J. Recklitis 
PIRMOS KLIASOS SALONAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius

kodiliaus, žinoma turi but jau-lclgaru8, V,S1 pas p- Reckllt,« 206
•! v,v. , Centre St., MAHANOY CITY, PA.nas. Mesa bezdzionku ne yra 

gardi, bet gardesne už voveres.Iszmiutingi žmones, 
gyvent'naszus in bites, kurios 

tar]) milijonierių ant Fifth midų isz kareziu žiedu, 
Avenue, rėdytis puikiai ir me

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 Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Apie nepaprasta nelaime 
pranesza laikrascziai prisiuns- 
ti isz Barcelonijos. Trūkyje va
žiavo du kunigai ir trys ponios. 
Atėjo naktis, o idant praleisti 
nuobodu laika, prasidėjo kal
bos apie dvasias, o viena isz po-

tai pa 
renka 
moka

Avenue, rėdytis puikiai ir mo- isz kartaus gyveninio iszrinkti_ lt_..__ .„j

kytis ant aktorkos, motina sun-' del saves ta, kas yra geru ir į bes, kaip tiktai kad skribeliu 
kiai dirbo kotelyje kaipo tar-1. naudingu, 
naite bet nerugojo ne atsiliepe 
ne žodelio kada josios dukrele 
užsigynė kad tai yra josios tik-'apie apszvieta savo 
ra motina, tik pavadino 
motina kukorka o ne motina.

Del meiles savo dukreles tai]) Lietuviszku ubagu privis. — ženklu didelio tamsumo, 
paszvenste Mrs. Nora Batista, Kaip dabar tėvai nesirūpina leiskime, buna, namie, , .
58 metu. Motina su dukteria Ii- apie savo vaikus, taip vaikai marszkinis sėdi grinezioje, o su

Nekurie Lietuviai kitaip ne
supranta Amerikonines liuosy-1

j arba kalpoka ant galvos laiky- 
jti. Neatsiskyria su savo kalpo- 

Jeigu Lietuviai nesirūpins ku, tiktai kada sėda valgyti ir 
vaikeliu, eina in lova, be to, ir ineidamas 

savo tai artymoje ateityje Lietuvisz-' in bažnyczia taip jau nusiima.
ka tauta isznyks ir daugybe Tasai kalpokas ant galvos yra 

Da-!
vien-1

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas Saule Publishing Co., 
Mahanov City, Pa.

Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO..
Mahanoy City, Pa

1STORIJE apie Gre»or111* 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 250 ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

vybe ant žemes dingtų. Žvaigž
dutes szviestu kaip szvieczia ir 
sziadien, bet tik ant tmasaus 
milžiniszko kapo, kuris kitados 
buvo pilnas krutėjimo ir gyvas
ties.

Panasziai ir musu gyvastis, 
numirtamem; viskas pasibaig
tu ant szio svieto!

Argi jusu tevelei kada gerai 
apmanstete apie savo vaiku 
akyvuma? Gal ne vienas isz jus, 
būdamas užklaustas per savo 
vaikus visokais klausimais su’ 
piktumu atsakote: “Eik lauk 
tu padla, ko tu manes klausine- 
ji visokiu nieku, traukis szalin, 
ne lysk man in akis!” O kiek 
tai isz jus nežino kad tasai vai
ko akyvumas yra jo didžiau
siu u'žsitarnavimu ir pagyrimu 
nuo kitu, jeigu tie klausymai 
yra iszmiutingi"?

Augantis kūdikis turi savyje

ŽENKLAS PARODO VIETA kur Ponia Frazer’iene Apalpę

Gilukis, kad Ed. Lutz’as buvo arti ja pagaut in laika.

k * *

Del Musu Skaitytoju!

Siuneziant pinigus per ban. 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimte 
centu už iszmokejima czėkiu fa 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszlkit* 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už
miršto ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! I I

Tas atsitiko ant Coleman’u parte.
Visi pradėjo kalbėti apie brangenybe— 
nes ponia Frazer’iene myli apie tai kalbėti.
Apsakė kaip josios vyras turėjo padaugint pinigiszkai ant drapanų 
ir buvo sunkiau užtekti ant maisto ir kaip daugiau kiti dalykai kasztavo.
Todėl Bill Coleman’as apreiszke paeziukei, kad VIEN AS dalykas 
NEPABRANGO, ant to, moteriszke garsai paklausė: ”0 kas tai?” 
“Elektrikos patarnavimas,” atsake Bill’as. “Ir kaip valdžios 
rokundos parodo* vietoje elektrikas pabrangt, tai ATPIGO nuo 
prasidėjimo kares.” ■ '
Tokia žinute buvo perdaug del Ponios Frazer’ienei.

Negalite moterei intiketi, kaip Ponia Frazer’iene netikėjo, 
bet tai teisybe ... Ir tai ne jokia kariszka pasaka. Elektrikos prekes 
per metus, su didesniu naudojimu ir szeimynos dabar moka už valanda 
tik PUSE kiek mokėjo už kilowatt 15 metu adgal.
Žodžiu, GAUNATE DU SYK TIEK UŽ SAVO
PINGUS SZIADIEN. Už tai būtie dėkingi už sunku darba 
prieteliu, kurie darbuojesi toje kompanijoj.
*U. S. Bureau of Labor Statistics

Vmx Electric Swrvonl
• REAWT KILOWATT

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
EVERY WEDNESDAY — NELSON EDDY — " 
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA. 

SIGNOLAS*^U
(Tasa)

Kita-kart, dar vaiku būda
mas, Simanas iszsimokino isz
karklu dūdeles daruti. Iszde- o ežia reikia užsukti, ežia 
gins karklo lazdos viduri, sky- auigsztas pylimas, ir ims viskas 
lute, kur reikia, iszdurs, visaii virsti žemyn per visa vienuoli- 
pritaisys, tik szivilpink. Atspe- sieksniu, o ten treczia klia- 
damas jis daug szvil,pyniu pri- sa pilna žmonių prigrūsta, ne
darydavo, ir siųsdavo jas per.! žucziai vaikeliai. Sėdi jie da- 
pažinstama konduktorių mies-'bar visi, nieko nežino. Viesz- 
tan ant turgaus; ten mokėdavo'patie, aipszviesk mano protai
jam po dvi kapeikas už szvi'lpy
ne. Treczia diena po revizijos 
paliko jis savo žmona namie ir 
insake, kad pasitiktu ateinan-
ežia truki, o pats pasiėmė 
peiliuką ir nuėjo miszkan laz-
du prisipiaustyti. Perejo visa 
savo keliagali; nusileido nuo 
pylimo ir nuėjo miszku in pa
kalne. Už pusvers'czio buvo di
dele bala, o aplinkui augo kark
lių, labai puikus birbinems da-
ryti. Prisipjausite dideli glebi!
lazdų ir gryžo namo. Eina 
miszikais; saule jau buvo žemai 
tylumas neapsakomas; tiktai 
girdėti paukszteliu cziulbeji- 
mas ir szakucziu po kojomis 
tresz'kejimas. Paėjo Simanas 
dar sziėk-tiek; nebetoli ir plen
tas; ir girdi jis — tarytum 
žvanga geležis atsimuszdama 
in geleži. Pradėjo greieziaus ei
ti. Tuokart nieko ne buvo tai-
soma ant plento. “Kas tai galė
tu būti?” tarė sau. Išzeina jis 
isz miszko; priesz ji tiesiasi ge
ležinkelio plentas; ant virszaus, 
ant plento, žmogus pritupės ir 
kas-žin 'ka dirba; artinas prie 
jo pamažėle Simans: tarė, kas- 
nors mutarku vogti atėjo. Žiu
ri — ir žmogus atsikėlė; ranko
je turi laužtuvą: pakiszo kar
tele po begiu ir kaip trauks ji in 
szali. Simano akys apraibo, no
ri surikti — negali. Mato jis 
Vincą, bėga tekinas augsztyn, 
o tas su laužtuvu ir isz kitos pu
ses kaip rytinys rieda.

— Vincai, broliuk! Vinculi 
mieliausias! gry'žk! Duok lauž
tuvą! atstatysiva begia, nieks 
nepatirs. Gryžk, bijokis Dievo!

Neatsigreže Vincas, in giria 
nubėgo.

Stovi Simans szali atsuktos 
begiu. Savo lazdas iszmete. trū
kis eina ne darbininke, su pa- 
sažyrais. Ir niekaip jos nesutu- 
resi: karūnėlės nėra. Bėgės ne
atstums!, plikomis rankomis 
basleliu neinkalsi. Bėgt reikia, 
būtinai reikia bėgti budele ir 
inrankis atsineszti. Dieve, su 
simylekia!

Dega Simanas prie savo bu
deles, szniokszczia. Bėga, ro
dos — jau sugrius. Iszbego isz 
girio — lyg budelei trys szim- 
tai žingsniu, ne dauginus pali
ko, — girdi ant fabrikos szvil- 
pia. Szveszta valanda iszmusze. 
Už trumpa laika trūkis 
eis. Vieszpatie, susimylėk ant 
nekaltųjų' žmonelių! Simanas 
tarytum mato: griebs garvežys

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::

Era 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.

kairiuoju ratu, kur iszmuszta
rele, sudrebės, pasikreips, pra
dės laužyti ir triuszkinti sijas,

Ne, sulyg budeiai nubėgti ir, 
vėl sugrįžti nebesuspesiu. •

Nepribego Simanas lyg bu-, 
dėlei, pasuko atgal, bėga da!
greicziaus. Bėga kaip apdujęs: 
pats nežino, kas bus. Pribėgo
ipric atsuktos begiu: jo lazdų 
visa krūva guli. Pasilenke, pa- 
viena, pats nesupranta, kam; 
bėga toliaus. Jam rodosi, kad j 
jau trūkis eina. Girdi, susz-j 
vilpe toli, girdi, bėgei vienodai
ir .pamažėl i drebėti pradėjo. 

I Toliaus bėgti nebegali: atsi
stojo už kokiu trijų szimtu 
žingsniu nuo tos vietos: ežia jo 
galvoje tarytum nuszvito. Nu
siėmė kepure, iszsieme isz jos 
balta skepetaite, iszsitrauke isz 
aulo peili, persižegnojo. Viesz- 
patie, pasigailėki!

Perdure sau peiliu kairiaja 
ranka augszcziaus alkūnes; 
kraujas iszsimusze, teka szilta
sriove; susikruvino skepetaite, 
isztempe, pririszo prie lazdos 
ir iszkele savo raudonąja ka
rūnėlė. Stovi, karūnėlė mo- 
souja, o maszina jau matyti; 
Nemato jo maszinistas, prisiar
tins, o ant trijų szimtu žings
niu. nebesuturesi sunkios trū
kio !

O kraujas vis bėga ir bėga: 
prispaudžia Simanas žaizda 
prie s'zono, nori ja užspausti 
bet nebegali sustabdyti; ma
tyti, giliai inzeide ranka. Apsi
suko jam galva: akyse tamsu 
paliko, net pajuodavo; ausyse 
spengia, tarytum skambina. 
Nemato jis trūkio ir negirdi 
ūžimo, viena mintis tėra gal
voj: nebeiszturesiu, griūsiu, 
iszmesiu karūnėlė; pereis trū
kis per mane. Dievuleli, gel
bėk, susimylėk.

Ir paliko juoda akyse, ir, 
dyka galvoje, ir paleido lazde
le. Bet nenupuole kruvinoji ka
rūnėlė ant žemes: svetima ran
ka turėjo ja iszkelusi augsztyn 
priesz ateinanezia maszina.

Maszinista pamate ja, užden 
ge reguliatorių ir sustabdė tru
ki.

* * *
Iszszoko isz vagonu žmones, 

susispaudė krūvon. Mato: gu
li žmogus visas kruvinas, be 
atminties; kitas szali jo stovi 
su kruvina skarele ant lazdos.

Pasižiurėjo in visus Vincas, 
nuleido galva.

— Riszkite mane, — sako: 
— asz atsukau begi. GALAS

---------□-----------

Pasakė Jam
— Ar szitaip? Tai tave 

Kumeleviczius, dreiveris pa- 
bueziavo? Asz manau jog tu 
nesidavai?

— Ka ežia nesiduosi, tai 
ne iszpuola nesiduoti!

— Tai nors ka reikėjo pa
sakyt?

— Juk pasakiau.
— Ka pasakai?
— Pasakiau kad jo barzda 

ne skusta ir labai duria.
1
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Viskas gerai ir smagu, 
Kaip kiszeniuje yra pinigu, 

Kad ir juos neiszduodi 
Tiktai kiszeniuje skambini, 

Tai vis žmogui geriau, 
Ir ant duszios lengviau, 

Kas nori idant pinigu visada 
butu, 

Reike kad ka nors skaityti 
Ypatingai turi “Saule” 

užsiraszyti, 
Sik ai t y k i t e k not Įauginusia 

O ant to iszkirsite kageriausia, 
Ba niekas neapsiszvies, 

Jeigu prie skaitymo noro 
neturės.

Prisižiūrėkim in kitu tautu, 
Jie be laikraszczio negali būti, 
Turi sau kas dien nusipirkti.

Jeigu broliti laikraszti 
skaitysi, 

Niekados nedejuosi,
Galvos neskaudės, 
Ir pinigu susidės. 

Tokius rasztus reike skaityti, 
Katuros žmogus gali skaityti, 

Katrie patinka, 
Prie%szirdies prilimpa.

Pasirinkti gali, koki nori, 
Katra suprast greieziau gali, 

Tas daug gyvenimui priduoda, 
Ir iszminti duoda.

Girtuoklio sveikata nekas, 
Žmogus nuolatos sustingęs, 

Pajėgos susimažina, 
Amžis susitrumpina. 

Girtuoklis niėkam netikės, 
Nuo visu ant juoko paliktas, 
Ir motere nekenezia vyra, 

Nes isz girto naudos ne yra. 
Girtuoklis paezios gauti negali, 
Nes mergina traukėsi in szali, 

Ir senberniu turi pasilikt, 
Pasenti, pražilti ir nuplikt.

* * *
Ne vienas rūgo jote ant savo 

paezios,
Ir klausėte pas mane patarimo, 
Bet kokia paturima asz jum

galiu duoti,
Nuo tinginio ir gėrimo 

iszgy dy ti ?
Jeigu broliuk apsipaeziuoji, 

Ne žiūrai su kokia apsipainioji, 
Bile veidelis patinka,

Tai jau vaikine tinka! 
Brolyti, skaistumas nubos, 

Pasiutimas kaulu stos,
Da tu neapsižiuresi, 

Kaip gyvate namie turėsi.
Teisybe,

“Reikia bobelka mylėti kaip 
duszia,

O krėsti kaip griuszia.” 
Norints tai priežodis senas, 

Nes labai geras.
Asz bile kokiu burdingieriu 

nelaikyczia,
Paezios daiba nesunkinezia, 

Kad ir mažai uždirbezia, 
Tai nors, vargo netureczia. 
Jeigu brolyti, davadna bus 

boba,
Neturėsi ergelio niekada, 

O jeigu da guzutes nemegs, 
Tai ir tave visada mylės. 
O žinau, jog ir vyru yra 

beiboku, 
Tinginu asilu ir girtuoklu, 

Viską pragertu, ka tik 
nutvertu.

Uždarbi pragėrė ir prakazy- 
moja, 

Pati bada velka ir da kotavoja,

Susirietas keike,
O ta varginga, ne turi nei ra- 

pclio kaip reike.
Moteres ilgas plaukas, 

Trumpas protas,
Ne dyvai, kad kantrybia

praeina,
Vyras, pameta, in svietą 

iszeina,
Nes ka su tironu gyventi, 

Veluk prasiszalinti.
Brolyti laikraszti užsiraszyk, 
Tegul pati skaito ir tu skaityk, 

C) Kaip skaityt papraši, 
Tai linksmai gyvensi, 

Nesmagumo namie neturėsi.

Bulgarijos Baltkareivis

Szitas Bulgariszkas balt
kareivis yra panaszius in 
Boy Scout, Balta armija Bel
gijoj. Mandierai jiems pri
statė Anglikai.
Buvo manoma kad Ameriko- 

nia pametinėje rūkyti pypkes, 
bet tame biustą nes 1943 metė 
padirbta pypkių už asztonis mi
lijonu doleriu, o degtuku už 35,- 
500,450 doleriu.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministrai! turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa

IESt3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

GUDRI MOTERISZKE
RUVO tai veseilia. Isz mies
to pargabenti muzikantai gra- 
jijo, o buvo ju net trys. Tas ka 
gra ji jo ant boso, buvo užsige
riąs, per ka nepajiege su smi- 
cziolu bružint ir tiktai smui
kus nuo ausies reže.

Jaunikis norėdamas svietui 
pasirodyt, tyczia isz miesto mu
zikantus pargabeno. Jaunieje 
sukosi, žinoma kaip jauni: ne
žiūri norint irkunkos nupultu.

Merginos po kožnam szokiui 
kaiip kokia dainelia padainavo, j 
Senieje sėdėjo užstatais, o kaip 
katras jau ir lingavo, ba per 
tankiai stikleli cziupinejo; no
rint ir sznėku'cziavo, bet ta! 
szneka nenaudinga buvo. Tarp 
moterių sėdėjo sena Motiejiene, 
kuri tiktai ant valandos prise-j 
dus buvo, idant truputi pasil
sėt, ba tai jos dukters veseilia 
o kas veseilios neikele, tas neži-j 
no, kiek tai žmogus nusitrepsi.

Apie viską reikia, atmintie, 
viską dažiuret, kožna priszert, 
o ir žiūrėt, kad kas ka nepa-! 
griebtu. Motiejiene jau buvo vi-' 
sus pavalgydinus. Vakariene 
buvo puiki, kožnas visokios mė
sos prirengto ligi kaklo o ir da 
liko. Negreitai kaiminai už-į 
mirsz tokia veseilia; o kad visi' i likos pavalgydinti, Motiejiene 
galėjo valandelia tarp savo ku-j 
muczui pasėdėt ir pažiūrėt kaip 
jos Onute szoka.

— Tegul dukrele prisiszo-1 
ka, ba jau rytoj bus Rauliene— 
taip kalbėjo in sedinezias kai- 
minkas, o viena isz ju tarė:

— Gudri tai mergina, nėra 
ka sakyt, tiktai kad tas Ratilas 
butu geras.

— Tai ve! o ko jam trūksta 
—prikiszo vela kita — tiktai 
kad ji gerai nutvertu, ir paro
de su ranka, kad rodos už plau-
ku ima.

Nusijuokė visos linksmai, o 
Motiejiene da davė:

— Nėra ka rūpintis apie 
tai, jau ji duos jam patarimai

— Iszgersime moterėlės — 
tarė isz j u viena. — Ka ežia rū
pintis, buvome ir mes mergos 
ir ne kožna gavome po gera vy-

:-: :-: JUOKAI :-: :■:

Ne Ruko

Pati in savo vyra: — Pra- 
szau tavęs, ne rūkyk tiek 
daug, nes rūkymas padaro 
plauti, kosulį, pūdo plau- 
czius, ir ant proto kenkia.

Vyras: — Ar-gi tai gali bū
ti teisybe?

Pati: — Taip, teisybe.
Vyras — O asz sakau, jog 

tai melas. Juk tu pypkes ne
rūkai, o nuolatos turi plauti, 
kosti kaip dusulinga kumele 
o ir proto ne turi kaip reikia.

— Chicagas padirba dau
giau deszru ne kaip kur kitur, 
ba net po 400 svaru kožna mi
liutą kožna diena. 

i ra: vienos tykas, kai]) verszis, 
!o kitos piktas, kaip szirszinas, 
I o ka daryti? reikia kenst ir ga
ilia!

— Tai, tiktai trumpai pri- 
lai’kyt, o tada pikeziausia gali
ma pamint.

iSededami vyrai pasieniuo-j 
šia ne pamanstejo, kad juos j u 
moteres apkalba.

Tame prisiartino laikas mez- 
levos. Andriejiene pasiėmė ir 
ranka czepcziu ir linksmai už
dainavo :

Szita mucziuke — muczele,
Daug yr’ geresne ne kaip rū

tele;
Drąsesne busi ne kaip mer

gele,
Tiktai užsidėk szita muczele.
Pamate mergos muczia, pa

griebė Ona in tarpa saves ir ne
norėjo in bobų rankas paduot. 
Paulas ir ne nuo to — pagriebė 
Ona per pusią, ba norėjo pama
tyt, kaip jo Onuka su pabriu- 
vais iszrodys.

Tame prisiartino viena isz 
moterių ir kasžin ka Onukai in 
ausi pasznabždejo, o gal ka to
ki juokinga, kad net nusiszyp- 
sojo. Tuojaus iszsisuko Raului 
isz ranku, pagriebė czepcziu ir 
jam ant galvso uždėjo. Tas tuo
jaus nusiėmė ir uždėjo anai, nes 
kas isz to, kad jau pirma pats 
ant galvos turėjo. Pradėjo visi 
judktis: vaikinai szidijo o ir 
merginos kvatojo, senei su gal
vomis lingavo, o da nekurie isz 
ju kalbėjo:

— Bus tau vaikiniai — ki
tas vela: — patekai vaikia in 
gerus nagus.

Moteres griėbesi už stikleliu 
ir gere už sveikata Onos, o Mo
tiejiene linksmai tarė:

— Apie savo Onuka nebi
jau, jau ji duos sau rodą. Asz su
saviszkiu - amžina atilsi - ne 
viena meta pergyvenau ir ma
ne ka geriausiai klausė.

Linksme greitai pasibaigė, 
ba svietiszkos linksmybes 
trumpos, tiktai kaip kvaraba 
prilimpa, ta tai negreit gali 
žmogus atsikratyt.

—BUS DAUGIAU—

Nežiūrėjo

— Ar tu eisi su manim ma
no mieliause, ant galo svieto?

— U-gi kodėl, gal keno 
skrynele iszpleszai kad nori 
taip toli runyt?

----- □-----

Tai Bent Skaitlis

Pirmas: — Mano tėvukas 
numirė kada turėjo 94 metus.

Antras: — O tai nieko ma
no bobute gyveno 103 metus.

Treczes: — Tai vis nieko, 
asz turiu gimines kurie, da 
suvis ne numirė!

ISTORIJE aPie Da isz ma- 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
“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 aūdekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
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. Pinigu* 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti.
Su Salamono Nose.

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

nr VISOS TRYS HPp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

O^A - B - GĖLAIS

| RASZYMO i
s ----- s
164 pus., Did. 5x7col. | 

i Tiktai, 10c. :
I —— *

“SAULE”
| MAHANOY CITY, PA. 5

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
•’ ' -• • A: v 7 r .. ■ ....... ;
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Žinios Vietines GENYs MARGAS
PER J. J. B.

Vela Žybes Stovylas

— Utarnin'ke 8:30 vai., ry
ta, sekanti 17 vyrukai iszvažos 
in Wilkes-Barre, Pa., kurie bus 
priimti in kariszka tarnysta.
Mahanoy City:

Per pastaruosius du metu talka, nereme, nedave ir nepri- 
Mahanojaus miesto Lietuviai tarė. Ir gerai padare, nes tas 
savo darbu ir savo pasiaukoji-i vajus Mahanojaus mieste vi -Į 
mu nepaprastai atsižymėjo, i sai nepasiseke, beveik in skyle , 
nors maža ka kitiems apie tai į nuėjo. Valdžia tuojaus pareika-1 
sake, niekam nesigire. Mat Ma- Į lavo priežasties to nepasiseki- 
hanojaus Lietuviai, ar žinoda- mo. Mahanojaus vyriausybe 
mi ar nežinodami, seka sena paaiszkino kad vajus žlugo už 
Iszpanu priežodi: “Tie kurie tai kad Lietuviai neprisidėjo, o 
gali ir nori, dirba, o kiti apie Lietuviai paaiszkino kad jie

John A. Andrieks, Joseph M. 
Flamini, Jerome S. Golin, Ira 
R. Jones, William J. Long, ir 
Anthony F. Traini.
Bowmans:

Louis A. Wilson.
Shoemakers:

Louis Kalinock.
St. Nicholas:

George A. Trakes, Jr.
Wiggans:

William A. Radzavage.
Maple Hill:

Harry E. Davidson.
Morea:

Joseph G. Yeager ir Michael 
Y awornicky.
Barnesville.

Eugene B. Bachcrt.
Middleport:

Lawrence J. Petrush.
Lorraine, Pa.:

Arthur F. McNeely, Jr. 
Chester.

Daniel A. Niadna.

— Marcelius Lapinskas ir 
pacziule, nuo 337 W. Pine uly- 
czios nudžiuigo labai, kada pas 
juos atsilankė ant urlopo ju a- 
hu sūnūs, Warrant Officerius 
Leonardas, isz Kalifornijos, ku- 
ris-tarnauja prie Marinu, ir Pfc. 
kareivis Norbertas isz Utica, N. 
Y., abudu sūnūs džiaugiasi at
silankymu pas savo tėvelius.

Leonardas griž in Floridos a- 
bazo, o Norbertas in Rhoades

darba szneka ar raszo. ’ ’

Mahanojaus Lietuviu kolo
nija buvo pirmutine ir ar tik ne 
vienatine, kuri priėmė a. a. 
Prezidentą Smetona be jokiu 
intarinejimu, be jokiu kivircziu 
be jokiu tarp saves susiskaldi- 
nimu. Mahanojaus mieste, ir 
Katalikai ir tautininkai, ir ku
nigai ir .visi kiti vadai vienbal
siai nutarė priimti ir pagerbti 
a. a. Prezidentą Smetona. Ir 
taip visi nutarė, isz vieno dir
bo. Ir tai visai nedyvai, juk Ma- 
hanojuje ant vienos rankos 
pirsztu gali nekatalikus su
skaityti. O tie keli nekatalikai, 
ne tik ka nesiprieszina, bet ka
talikams ir pritaria.

neprisidėjo už tai kad Lietuva 
buvo in szali pastumta. Dabar, 
kai Lietuva yra priimta, kai ir 
Lietuviams yra ir bus skiria
ma bent dalele musu auku, visi 
džiaugiasi, kai kurie giriasi, o 
Mahanojaus Lietuviai, atlikę 
savo darba tyli, ne kaip kiti, 
kurie gaudo veja ir audros su
silaukia.

Bet tai tik pradžia Mahano
jaus Lietuviu darbo. Kai buvo 
pradėta rinkti paraszus del at
viro laiszko in Prezidentą Roo- 
sevelta kad jis ir musu valdžia 
užtartu Lietuva. Mahanojaus 
Lietuviai pirmutiniai surinka 
ir pasiuntė apie penkis tuk- 
stanczius paraszu. O tiek para-

Ana diena vela žiba žibu
riai ant Washington Stovylo, 
nuo kada Pearl Harbor likos 
bombarduotas per Japonus. 
Stovylas turi 555 pėdas 
augszczio. Buvo tai klaida 
kad žiburiai likos užgesyti, 
nes sargas patraukė, o ne 
szviecziu. 

------------------ ■

Generaliszika liigoribute, nes li
kos sužeistas laike muszio in 
ranka, Francijoje.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

SHENANDOAH, PA.

— Kazys Rakus, nuo 215 % 
W. New York uly'czios likos 
sužeistas in pirszta Knicker
bocker kasyklose. Gydosi na
me.

Girardville, Pa. — Albertas 
Pekitus, 37 metu, likos skaud
žiai sužeistas Hammond kasyk
lose. Gydosi Ashland ligonbu- 
teje.

— Jacqueline, 6 metu duk
rele ponstvos Tarinitcziu gy
dosi Ashland ligonlbuteje nuo 
nusiszutinimo rankutes.

Moteres Turi Mokėti 
Namini Darba

BISBEE, ARIZ. — Szitoje 
valstijoje perejo tiesos kurios 
priverczia kožna mergina kuri 
geidžia iszteketi už vyro idant 
parodytu paliudinima kad mo
ka virti valgius ir siūti, lopyt 
ir megst kaipo ir skalbt, pro- 
syt ir sziek tiek rokundu.

Merginos, kurios negales su
dėti toki paliudinima, neaplai- 
kys pavelinimo ant isztekeji- 
mo. Valdžia tvirtina kad tos 
tiesos sumažins daug persisky
rimu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo

Numirėlis Sugryžo 
Turtingu

TITTISVILLE, MO. — Vin- 
cas McGill, kuris apleido na-Į 
mus 25 metai adgal jeszkoti gi-j 
liuko ir kuri tėvai jau laike už 
mirusi, ana diena sugryžo na-j 
mo, surasdamas tėvus da gy
vus. Isz atsiradimo sunaus te-' 
vai labai nudžiugo. Sūnelis' 
praleido daug vargo, bet ant 
galo rado gilinki ir sugryžo na
mo pasidalint su tėvais.

:: JUOKAI ::

Per Daug Nori

Randauninkas inpuola pas 
bosą su riksmu: — Kas tai do 
namas! Pilnas skiepas van
dens!

Bosas: — Tai ko nori? Ar 
gal norėtai kad butu pilnas 
alaus?

Suktas Vaikas

Užmusze Kūdiki

EAGLE STATION, KY. — 
Mrs. Henena Rosell, eidama su 
kūdikiu ant ranku per kiemą, 
likos užpulta per asila. Gyvulis 
nustvėrė dantimis kūdiki, isz- 
plesze motinai isz ranku ir pa 
sileido bėgti purtindamas ir 
blaszkydamas savo auka in vi
sas szalis. Motere perimta dide
le baime, pasileido vytis paskui 
asila, bet pirm negu a.teme kū
diki, asilas užmusze ji, sulaužy 
damas jam szonkaulius ir per 
skeldamas galva trenkimu in 
tvora. Nelaiminga motina ap
alpo.

— Vaike, kodėl ne eini in 
bažnyczia, tiktai czionais 
meszkerioji.

— Nu-gi ar dede matai, 
kad kas bažnyczioje mesz- 
keriotu.

Gerai Iszrinko

Budelis in apsudinta ant 
smert:

— Kokia smerti sau isz- 
renki: ar elektriką, ar kartu 
ve ar galgias:

Apsudintas: — Praszyczia 
kad numirti nuo alkolholaus.

Karves Sviestas
Dabar, kalbant, apie a. a. 

Lietuvos Prezidentą, rodos ma
žas daigtas kad Mahanojaus 
Lietuviai taip gražiai ir vienin
gai ji priėmė. Nes ir tiems mu
su rėksniams, kurie taip szmei- 
že ir melavo apie a.a. Preziden
tą Smetona, jis sziandien geras. 
Lietuviszka patarle sako: ‘ ‘ Kol 
gyvas, szioks toks, o mires vis 
geras.“ Bet Mahanojaus Lietu
viai nelaukė kapa kvietkomis 
papuoszti, ar per szermenis 
krokadiliaus aszaras lieti. Jie 
priėmė ir pagerbė savo tautos 
prezidentą, kai kitos kolonijos 
kiti vadai szmeiže ne tik savo 
Prezidentą, bet visus tuos, ku-
rie Prezidentą priėmė. Už tai 
Mahanojaus Lietuviai užsitar
navo gražu varda ir pasirodė 
tikri Lietuviai kai savo klebo
no, Kun. Pijaus Czesnos veda
mi, jie nutarė dėti pastangas 
pakviesti a.a. Prezidentą Sme
tona in Lietuviu Diena. Rugse- 
jaus 15, 1943 m. Ir visuomene 
labai gražiai atsiliepe ir prita
rė, nes Lietuviu Diena dar ne
buvo macziusi tiek žmonių. Su
sirinko, atvažiavo, suvažiavo 
isz visur, isz kampu kampeliu, 
miestu miesteliu, savo tėvynės 
Prezidento pamatyti pasiklau
syti. Ir už visa tai, Mahanojaus 
Lietuviams ir ju klebonui dėka.

Pernai net du kartu, Szvento 
Juozapo parapijos sodalietes, 
Mahanojuje, buvo vieszai ir as- 
meniszkai musu valdžios pa
sveikintos isz pat Washington© 
už j u gražu ir pasekminga Ka
ro Bonu Vaju. Sziandien Szven
to Juozapo parapija turi kelis 
garbes paliudijimus isz musu 
valdžios del gražaus darbsztu- 
mo ir patriotizmo.

Kai Amerikos valdžia pa
skelbė savo pirmutini War Re
lief vaju ir dare per visus mies
tus miestelius kolektas suszelp- 
ti karo nukentėjusius. Mahano
jaus Lietuviai neseke kaip ak
las akla, neejo paskui kaip ko
kie vergai, bet pirma dasiklau- 
sinejo, pasiteiravo ir galu gale 
dasižinojo kad tas vajus aisz- 
kiai ir vieszai buvo pastūmės 
Lietuva in szali, kad isz tu pi
nigu nei vieno graszio, nei vie
no nesususio skatiko negaus 
Lietuvos žmones. Sužinoję ta; 
Mahanojaus Lietuviai, kaip 
vienas žmogus atsisakė stoti in

szu isz tokio mažo miestelio tai 
isztikruju baisiai didelis dar
bas. Reiszkia, daugiau negu pu
se visu miestelio gyventoju pa- 
sirasze ant to laiszko.

Drabužiu, rubu vajus Lietu
vai ir Lietuviams taipgi rado 
Mahanojaus gyventojus pirmo
je vietoje. Mahanojaus Lietu
viai tucz-tuojaus stojo in dar
ba ir pirm visu kitu kolonijų 
surinko virsz trijų tukstancziu 
svaru drabužiu. Jie taip grei
tai susirinko drabužius taip 
darbszcziai pasidarbavo, kad 
nustebino net ir pati Bendro 
Lietuviu Fondo komitetą, ku
ris nesitikėjo tokio greito ir
umaus pasidarbavimo ir neži 
no j o ka daryti su tais drabu
žiais kuriuos Mahanojaus Lie
tuviai jau buvo ne tik surinkę 
bet ir atskyrė, surisze ir supa
kavę. Komiteto virszininkai 
melde ir prasze Mahanojaus 
Lietuviu palaukti, palūkėti iki 
Bendras Lietuviu Fondas, Ma
hanojaus Lietuvius pasivys.

Ir ežia tik keli bruožai isz 
Mahanojaus Lietuviu veiklos 
ir darbo. Sunku daug ka daži- 
noti apie juos nes jie kur kas 
daugiau dirba negu giriasi, kur 
kas daugiau daro negu szneka. 
Kiti bėga in susirinkimus, ren
ka komitetus, skirstosi in par
tijas, pyszkina straipsnius, ra 
szo knygas, loja in menuli ir 
anot Lietuviszkos patarles “re- 
cziu vandeni semia,“ o Maha
nojaus Lietuviui užtenka vie
nos partijos, jo parapijos; jie 
tik in viena susirinkimą eina ir 
nori eiti, tai in Lietuviszka baž-1 
nyczia. Už tai ir kiti iszeivijos 
Lietuviai su tokiu Lietuviu tu-' 
retu susipažinti ir galėtu szi ta 
apie darba pasimokyti.

— J.J.B.

— Amerikas sunaudoję dau
giau cukriaus ne kaip kitas ko-' 
kis sklypas ant svieto — paima 
2,000 svaru cukriaus tik isz Pie-1 
tinio Ameriko kas minuta.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
BonduŠ ir Markes.

— Amerikas padirba po 
200 svaru ledo kas minuta, kož
na diena del salunu, hoteliu ir 
kitu instaigu kur reiklauje le
do.

Tikra Motiniszka
Gailestis

Isztikruju szita mergaite 
Mary Jane kenezia motinisz
ka meile del savo lėliukės, 
kuri likos pagauta per auto
mobiliu, kada ėjo skersai 
ulyczios. Bet laikas ir nauja 
lelukia gal iszgydys isz josios 
szirdies skausmo. 

----- -----------—

Pralinksmina Savo
Draugus

Ne visi kareiviai aplaiki- 
neje savo perstatikus ant 
praleidimo linksmo laiko, to
dėl Kapralius Viro Capezio 
isz Philadelphios su savo ar
monikų pralinksminę j e savo 
draugus kur ten Francijoj, 
kada draugai nebutu nusi- 
mynia užrubežiuose. Ir kiti 
pulkai turi savo muzikalisz- 
kus instrumentus, o kiti vi
sai neturi.

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

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
Z8, ir A5 iki K5 dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G5 iki R5 dabar yra ' 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Cukrus—- Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus, del 
sunaudojimo dedant vaisius in < 
tonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 diena 1945 mete.

Czeverykai—Ženkleliai Nrs. 
1 ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markea.

Ateivis — Ar girdi, Kelne
ri, tame svieste yra plaukas.

Kelneris — Tai karves 
plaukas. Mes vis indedame in 
sviesta, idant svecziai žino
tu, jog tai tikrai karves svies
tas.

L. TRASKAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
620 W. Centro St., Mahanoy City

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

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

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

No. 116 Istorija r.pie 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 
i Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. 15J4 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..........................................15c

No.- 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................ l^c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ...................  15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; VieszDats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie An*i 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25a

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ja- 
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................................. 15o

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

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

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

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

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