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MacArthur V aldys Japonij a
Isz Amerikos Baliavuojo Nakti;

Gavo Sakti
Fabrikai Daro Radijas,
I Refregeratorius Ir
; Trokus

i " ___________ _

' WASHINGTON, D. C. —
Valdžia dabar pavėlino fabri
kams statyti ir daryti daug 
daigtu kuriu žmonėms labai 
reikia, bet iki sziol, nebuvo ga
lima nei statyti nei pirkti. Nau
jo automobiliaus da negalima 
nusipirkti, nei nauju guminiu 
ratu, “tajeriu” da negalima 
gauti. Bet, neužilgo ir tie bus 
paleisti ir bus galima kiekvie
nam nusipirkti.

Žmones Darbo Jieszko

NEW YORK, N. Y. — Jau 
dabar daugiau negu 17,000 
žmonių darbo jieszko isz val
džios. Didesniuose miestuose 
jau ilgos eiles žmonių stovi ir 
jieszko darbo, nes kariszki 
darbai jau pasibaigė ar baigia
si. Jau dabar matyti kad ryto
jus maža ka gero žada darbi
ninkams, ypacz tiems kurie to
kius gražius pinigus uždirbo 
karo laiku.

WASHINGTON, D. C. —
Kai Prezidentas Trumanas 
pranesze kad karas jau baigtas 
ir paskui pasakė kad visi val
džios darbininkai gauna dvieju 
dienu atostogas, vakacijos, tai 
darbininkai ir darbininkes net 
savam kaily negalėjo tverti, 
diena nakti triukszmavo, balia
vuojo, po saliunus baladojuos, 
ant ulycziu trankėsi ir tik už 
keliu dienu iszsipagiriojo.

Kai Panedelyje visi grižo in 
savo darbus, keli tukstancziai 
rado dideli “siurpraiza,” jie 
gavo savo czekius, savo “pie- 
de” ir taip pat gavo žinia, 
“kad jie dabar jau be darbo!” 
Da karas nespėjo užsibaigti, 
valdžia jau atszauke tukstan- 
czius kontraktu ir insake už
daryti szimtus fabriku. Kai 
Amerika kariavo, kai kareiviai 
ant karo lauko krito ir žuvo, 
bumaszkos, deszimtines ir 
szimtines, saliunuose ant baro 
plauke. Dabar tu didžponiu 
darbininku kiszeniuose tik keli 
skatikai silpnai “džinguliuo- 
ja”

Gen. Wainwright
Isz Nelaisvės

ISZ MANILOS — Kai karas jis taip isz pat paskutinuju gy- 
užsibaige ir jau prie taikos ei- nesi, už tai jis sanvaites skaitė, 
name, geresniu ir linksmesniu dienas skaitė, net ir adynas ir 
žinių negalėjome iszgirsti kaip 
kad Generolas Jonathan Wain
wright isz nelaisvės sugrižo 
gyvas ir sveikas.

Generolas Wainwright per
gyveno tas baisias kanezios 
dienas ant Bataan, kai Japonai 
isz visu pusiu apsupo jo maža 
armija ir isz padangių bombas 
pilte pyle ant jo pavargusiu ir 
leisgyvu kareiviu. Jis pergyve

Generolas J. M. Wainwright

NEW YORK. — Didelis lai
vas “Queen Mary” (Anglijos) 
pribuvo in New Yorka Nr. 90 
docka Utarninko vak. 10:20 
vai., su 14,809 kareivias isz 
Anglijos. Visi randasi Camp 
Kilmer, N. J.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Mrs. Anna M. Richardson, kuri 
apvaiksztinejo savo gimimo 
diena Gegužio 28 d., ana diena 
mirė, turėdama 105 metu am
žiaus.

T/Sgt. Roy Donaldson no
ri parsivežti savo drauga isz 
Pacifiko salų. Juodu susi
draugavo ant vienos salos 
kur Roy Donaldson ilga lai
ka gyveno ir kariavo pelkė
se, giriose ir džiungeliuose.

KT “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jos^ $5 kitose Vieszpatystesa.

Japono Pasiuntinai 
Atvažiavo

MANILA, PACIFIKE — 
Kai tik atvažiavo Japono pa
siuntiniai in Manila pas Gene
rolą MacArthur, jie turėjo eiti 
in mitinga nakczia, nepaisant 
kad visi jie pavargo kelionėje.

Japono pasiuntiniai iszrode 
kaip pipirukai prilyginus prie 
Amerikiecziu kurie buvo isz- 
rinkti juos pasitikti. Karo 
Sztabas kaip ir tyczia iszrinko' 
augsztus, liesus ir petingus j 
Amerikieczius sargybon kai 
Japonai atvažiavo.

Japonai atlėkė savo eropla- 
nais iki le Salos, isz kur Ameri
kos eroplanai juos paėmė ir nu
vežė in Manila. Lakūnas kuris 
juos eroplanu veže, tyczia nusi
leido žemiau kai privažiavo 
prie Okinawa Salos, kad Japo
nai galėtu pamatyti kiek ten^ 
Amerikos eroplanu randasi,' 
paskui jiems davė progos pa
matyti musu galinga laivyną 
uoste ir ant mariu. Japonai nu
stebo bet tylėjo!

TOKYO, JAPONIJA. — 
Japonu laikraszcziai pranesza 
kad Japonai ir Japonu karei
viai nerimauja namie ir savo 
valdžiai prieszinasi, už tai kad 
eina gandai, kad Amerikiecziai 
jau randasi paczioje Japonijo
je. Laikraszcziai gražumu pra- 
szo žmonių susitvarkyti ir nie
ko nedaryti, nesiprieszinti. 
Pats Imperatorius savo žmo
nėms insake tvarka užlaikyti ir 
laukti isz jo insakymu.

minutas skaitė. Jo darbas ir 
pareiga buvo kuo ilgiausia isz- 
silaikyti, kuo ilgiausia Japonus 
sulaikyti, kuro daugiausia lai
ko duoti mums ežia namie atsi
kvėpti, kita laivyną pasistaty
ti, kitus eroplanus pagaminti, 
kitas armijas prirengti.

Tokia tai buvo Generolo 
Wainwright pareiga ir jis ja 
pilnai ir gražiai atliko, nors už 
tai pats papuolė in Japonu ran
kas. Jis ir jo drąsus kareiviai 
sulaikė Japonus per szeszis me
nesius ir per ta laika jau visi 
fabrikai diena nakti dirbo, ga
lingi laivai per mare plauke, 
baisiai greiti ir dideli eropla
nai in saule lipo Japono jiesz- 
kojo.

Generolas Wainwright su sa
vo kareiviais in Kalvarijos kai
na lipo. Kiek jis iszkentejo ir 
kiek jis mate niekas nežinos ir 
jis vargiai kam išzsipasakos. 
Bet jis Japonus pažinsta ge
riau negu koks kitas gyvas 
žmogus.

Argi nebutu buvę geriau ir 
teisingiau dabar paskirti Ge
nerolą Wainwright tas taikos' 
derybas su Japonais vesti? Mes 
kerszto nejieszkome, bet Gene
rolas Wainwright tiems Japo
nams teisingai atmokėtu ir 
miera už miera jiems atlygin
tu!

Japonai Pasira- 
szys Ant Taikos 
Sanlygu Rugp. 31

Pasiraszymas Ant Taikos San- 
lygu Bus Ant Amerikos Karisz- 
ko Laivo “Missouri” Prie To- 
kyos Inlanko; Francijos Gene
rolas Charles de Gaulle Atlan

kė Prezidentą Trumana
thur pareikalavo kad visas pa- 
siprieszinimas liautųsi, kad vi
si Japonai butu nuginkluoti, 
kad visi pasiduotu, kad Japo
nai prirengtu • kelia Amerikos 
armijoms kurios dabar važiuos 
stacziai in Japonija, kad visas 
tvirtoves Japonai ar sugriautu 
ar nuginkluotu ir visus kelius 
Amerikiecziams atidarytu.

no ta gyva pragara ant Corre- 
gidor salos, ir atsisakė pasi
traukti ir savo kareivius palik
ti, nors jis gerai žinojo kad jau 
vilties visai nėra. Jis sake, kad 
jo vieta ten kur jo kareiviai, jo 
likimas toks, koks ir jo karei
viu.

Generolas Wainwright jau 
isz anksto žinojo kad Ameri
kiecziai neatsilaikys nei ant 
Bataan, nei ant Corregidor Sa
lų, jis žinojo kad jam jokios pa- 
gelbos, jokios vilties neliko, 
jis žinojo kad Amerikos laivy
nas buvo sudaužytas, kad Ame
rikos eroplanai kaip paszautas 
pauksztelis ant žemes tupėjo, 
jis žinojo kad Amerika per toli 
jam in pagelba ateiti, jis žinojo 
kad Amerika neprisirengus 
Japonus atmuszti. Jis visa ta 
žinojo, ir kaip jam buvo pa- 
siunstas eroplanas kad jis pasi
trauktu ir in Japonu rankas 
nepapultu, jis pasiuntė kelis' 
paprastus kareivius atgal in ta1 
eroplana ir pats liko su savo 
kareiviais laukti suduos die
nos.

Gegužio (May) 6 diena 1942 nu delegatas isztiese ranka pa- nIJA. _  Armija isz anksto
« ttt .va _„i i. a įsz|eį^Q įnsajęymaj ka(Į Ameri

kiecziams kareiviams 
važiuoti in Iszpanija. Jie gali 
kur tik jie nori po visa Europa 
važinėti per savo atostogas ar 
‘ ‘ furloughs, ’ ’ bet in Iszpani j a 
nevalia. Czia Amerikos armija 
randasi labai kebloje padėtyje 
nes Francuzai nieko nesako 
kad per ju rubežiu Amerikie
cziai važiuoja in Iszpanija, ir 
Iszpanai isztiestomis rankomis 
priima Amerikieczius. Bet, 
Amerikos armija savo karei
viams uždraudė ir atliktas

AMERIKIECZIAI
SZALTAI PRIIMA 

JAPONUS

Japonas Ranka Isztiese 
Pasisveikinti, Ameri

kietis Nusigryžo
Kai Amerikos eroplanas nu

sileido ant Nicholas Field, Ma
niloje ir isz jo iszlipo szeszioli-

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

Sovietu-Japonu Karas
Baigiasi .

LONDON, ANGLIJA. —
Sovietai pranesza, kad karas 
su Japonais Manchurijoje jau 
baigiasi ir Japonai visur pasi
duoda. In viena diena Rusai 
paėmė apie 98,000 Japonu in 
nelaisve. Sovietai stojo in kara 
priesz Japonus kai jau Ameri
kiecziai buvo savo darba be
veik užbaigė ir kai Japonai jau 
praszesi taikos. Jie deszimts 
dienu kariavo ir szimtus myliu 
Manchurijos užėmė. Dabar jie 
greieziausia ir pasilaikys 
užkariauta kraszta.

ta

MANILA. — Karszta-galviai oficieriai 
pyksta ir nerimsta ir net paezia Imperatoriui Hi
rohito nori pasiprieszinti, kad jis pasidavė Ame
rikiecziams. Kai Amerikiecziai kareiviai va
žiuos in paezia Japonija, gali kilti visoki nesusi
pratimai ir susikirtimai, gali būti ir kraujo pra

liejimo! Bet, Genero
las MacArthur gerai 
pažinsta Japonus ir jais 
nepasitiki. Kai musu 
kareiviai marszuos in 
Japonijos kraszta, jie 
ten eis kaip in kara. 
Pirma kareiviu tuks
tancziai eroplanu ir 
bomberiu visas padan
ges užims, kariszki lai
vai prie pat kranto pri- 

atsuks stacziai ant

Douglas MacArthurGenerolas

plauks
5V

ka Japonu delegatu, Amerikie-Į 
zn m i IrnvimTrini i Iro vi i vi ir i i 1ežiai kareiviai ir karininkai 
juos pasitiko ir tuoj aus visus 
nuveže in hoteli. Vienas Japo-

Kareiviams Uždrausti
Važiuoti In Iszpanija

SAN SEBASTIAN, ISZPA-

kraszto,

ir savo armotas

patys kareiviai eis pirmyn su at-

provintais karabinais.

kiecziu neszaus, jeigu

Nieks isz Ameri-

m. Generolas Wainwright su ’sisveikinti, bet Amerikietis 
savo likusiais kareiviais pasi- Pulkauninkas jo sveikinimo ir 
davė Japonams. Tai isz tikro rankos neprieme.
buvo visai Amerikai juoda die
na. Amerikiecziai nustebo, ne
galėjo suprasti kas ežia atsiti
ko. Visi mes rekeme ir norėjo
me žinoti kur musu laivynas, 
kur musu eroplanai, kur musu 
armijos?! Generolas Wain
wright žinojo. Jis žinojo kad 
musu laivynas ant mariu dug
no, kad musu eroplanai isz pa
dangių kaip paukszteliai isz- 
szaudyti, kad musu armijos Pa- 
cifike neprisirengusios. Ųž tai

Visi Japonai oficieriai sztar- 
kiai marszavo ir kiekvienas 
prie saves turėjo savo karda, 
szoble. Jie norėjo ir savo revol
verius atsivežti, bet Amerikie
cziai uždraudė.

Reikalavimai
Japonams

Per pirma mitinga su Japonu 
atstovais, Generolas Mac Ar-’ kriukas.

nevalia
prieszins. ' Bet, jeigu

krust, tai visi Japonai

Japonai pirma neši

kas isz Japonii nors

vėl pajus Amerikos

galingas armijas ir vėl 

pats pragaras atsidarys.

jiems isz padangių

Amerikiecziai ge-

rai žino kad jie važiuoja ne in sveczius,

bet in darba!— Jie ten ne svecziai, bet

valdytojai bus!!!

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
Karo Žmoguskitus darbus gaus ar pakol tie 

patys fabrikai vėl juos pasam-j 
dys. Kiti, aiszkina, kad valdžia 

j turi dabar visiems paszelpa 
duoti. Yra nemažas skaiezius ir

Dirbti Neinstengin Elgetau- , >• , • ! , 1V.° ° /tokiu, kurie sako kad valdžia
ti Dėdžiuos. Su karo pabaiga . , , , . , ,. 'dabar turi statyti murus, na- 
■pasibaige ir darbininko rojus. , j. . .1 . ° . ' mus, taisyti kelius ir vieszke-
Kai karas pasibaigė, tuo pat r . ,. ,. •1 ° ’ 1 liūs, rengti parkus, statyti vi-
sykiu nedviese ar pastipo tMlgo3dro .blldavonus ir pamillkiu3 
aitvaras kuris tokius gražius^. Wp visiems uztfkrinti gerus 
pinigus darbininkams perejo. darbus Atsil.ado ir takiu pus. 
Dabar su taika sykiu ateina lrĮkephl m<teiineziu, kurie sako> 
bedarbo dienos!

Tie, kurie gerai uždirbo ir parduoti 
n.emete pinilgus, bet susicziedi-| į • • - 
no, dabar gali.pasilsėti ii Pa-.Jave įr žmones pirka Karo Bo

nus. Kažin, kiek tokiu bonu 
. žmones iszpirktu, ir kiek val- 
1 džia parduotu ?! Į
j Kai visi dabar savo planus

kad dabar reikia vesti vaju ir 
“Bedarbes Bonus” 

taip kaip pirmiau valdžia par-

laukti pakol fabrikai ir visa 
pramone susitvarkys ir ve! 
darbo bus. Bet, tie kurie viena 
ranka pinigus sieme, o abejo-1 
mis mete ir iszleisdinejo, 
dabar ateina isz tikro juodos 
dienos.

Valdžia susirūpino! Prezi
dentas Trumanas dabar Kon
gresui siutina dvi iszeitis: Pir
ma, — kad valdžia kiekvienam cĮuofį ]<aį ps (1 
darbininkui kuris yra pas-zaliu- „...................
tas isz darbo duotu $25 in sau-įKariszkuose darbuose darbi-! 
vaite pakol tas darbininkas su-1 
siras sau kita darba. Antra,— 
kad Kongresas tuojaus investu 
nauja instatyma, kad valdžia 
turi duoti kiekvienam darbi
ninkui darba. Jeigu tiek dar
bu nebus galima rasti, tai val
džia turi iszrasti nauja darbu. 
Taip kaip pirmiau turėjome 
“WPA” ar ka nors panaszaus.

Nei vienas, nei kitas, pasiu- 
linimas czia visai netinka. Jei
gu valdžia visai už dyka kiek
vienam žmogui be /darbo duos 
po $25 in sanvaite, tai kuriems 
galams ir dirbti?! Tokia tvar
ka mums iszperetu milijonus 
tinginiu. Isz tikro tada, anot 
tos daineles: “Tiktai durniai 
dirbtu!”

O antras pasiulinimas, taip
gi neatitinka klausimo. Jeigu 
valdžia vėl ims darbus visiems 
duoti kad ir tu darbu nebus, tai 
visu taksos da padidėtu, ir val
džia giliau in skyle inlystu.. Isz 
kitos puses, kai valdžia ims 
darbus dalinti, tai visi fabri
kai, biznieriai ir visa Amerikos 
pramone nukentetu, nes tada 
darbininkai virstu politikie
riais ir kiekvienas sau sziltos 
vietos jieszkotusi ir nei vienas 
nenorėtu kaip paprastas darbi
ninkas dirbti.

Ir vienas ir kitas pasiulini- 
mas dar didesnes taksas ant tu 
kurie teisingus, tikrus darbus 
dirba, ypacz ant tu kurie sziek 
tiek turtelio susieziedino ar sa
vo prakaitu sau savo locnus 
namus insigyjo. Tai butu tikra 
skriauda geriems darbinin
kams, o antras rojus tingi
niams.

Bet szitas bedarbes klausi
mas turi būti iszrisztas, ir tuo
jaus! Nes fabrikai szimtus tuk- 
staneziu darbininku paleido ir 
paleidžia ir da milijonus pa
leis. Ir da to negana. Armija i 
jau ima paleisti kareivius* ku
rie taipgi parvažiavę darbo 
jiesžkos ir reikalaus.

Dabar mokslincziai ir visoki 
puskepti galvocziai visokius 
planus iszgalvuos ir visokias 
iszeitis moksliszkai dėstys ir 
siūlius. Jau dabar atsirado vi
sa gauja tokiu neva-mokslin- 
cziu. Vieni sako kad valdžia tu
ri kiekvienam darbininkui, ku
ris paleistas isz darbo duoti ga
na pinigu, kad jis galėtu ar na
mo parvažiuoti isz ten kur jis 
dirbo, ar galėtu pragyventi pa
kol kita darba gaus. Kiti teigia 
kad fabrikai, kuris darbinin
kus dabar paleidžia, turi tuos 
darbininkus užlaikyti'pakol jie

Karo Sekretorius Robert 
P. Patterson, pasilsi ir visas 
savo bedas ir vargus pa- 
mirszta kai nuvažiuoja in sa
vo ūki, in Cold Spring, N. Y., 
kur jis myli padirbti kaip pa
prastas darbo žmogus.

tai iStato, kai visi dabar aiszkina ir 
pataria kaip isz szito keblaus 
klausimo iszsisukti, tai ir mes 
savo žodi drystame isztarti.

Kaslink to klausimo, kiek
dabar kiekvienam darbininkui Nailja Tvarka Svetiffi- 

1 J- 1 ’ " gauna sakti, tai 
galima kita klausima isz'kelti. ■

Birikai gerai uždirbo. Kur tie
... Ipinigai dabar?! Kai paprastas 

darbininkas netenka darbo ar 
suserga, tai nei valdžia, nei 
fabrikas, nesirūpina kaip jis 
iszsisuks, kaip jis pragyvens. 
Kiekvienas protingas,žmogus

Szaliams In Suvien 
Vais. Am. (U.S.A.) 
Invažiuoti (Pasire

miant Valstybes 
Departamento 
Duomenemis)

X 1 d? - - w -- o

visados nors ’kiek susieziedina,!
del kaip tik tokios juodos die-Į 
uos.
fabrikuose jau seniai žinojo naujos taisykles svetimsza j 
kad ju darbas neamžinas. Jie liams in USA (Amerika) inva- 
žinojo, kad ateis karo pabaiga J žinoti. Tuo paežiu atsmauktos 
ateis taika, ateis ir laikas kada senos (nuo 194.1 m. Lapkriczio

NEW YORK. (LAIC)

Committee) ir vizų apeliacijų 
(praszytoju) žinyba (Board of 
Appeals in visa cases). į

Lygiagreta vizų reikalai in- 
simami isz Valstybes Depart- 
mento žinybos.

Ateityje, visi visems gauti 
prašymai inteiktini betarpiai 
atitinkamam U. S. Konsulatui 
ir diplomatinei atstovybei. 
Amerikoje gyvenaneziu asme
nų ‘ ‘ evidence in support of ap
plication” (taip vadinamieji 

I Affidavit of support ir t.t.) 
' siustini betarpiai interesan
tams. Su sziuo patvarkymu 
grįžtama prie senos prieszkari- 
nes tvarkos, kame visa inicia
tyva ir atsakomybe vizoms isz- 
duoti priklauso diplomatiniam 
ar konsuliariam pareigūnui, 
savaimi suprantama, veikia-i- 
cziojo imigracinio instatymo 
ribose nors, tam tikrais atve-1 
jais, U. S. (Amerikos) konsu- ' 
liarinis ar diplomatinis parei-Į 
gumas yra inpareigojamas pre-' 
liminariai (prirengiames) atsi-Į 
klausti State Department©, 

j Naujas patvarkymas praple- 
czia nepageidaujamu asmenų 
kategorija, (kliasa) in ja in-1 
traukiot karo nusikaltėliu gru
pe; pripažinti ar intariami ka
ro nusikaltėliai nebus in U. S. i 
A. insileidžiami.

Virsz jau egzistuojaneziu' 
j (gyventoju) užsieniniu instai- 
1 gu, patvarkymas iszvardina ei-

Jie Ne Viena Beda, Tai Kita

Darbinirikai' kariszkuose Liepos (July) 21 d., paskelbtos Įe įayįncziu teise vizoms duoti
i (dabar ar ateityje) konsulari- 
niu ir diplomatiniu insteigu —; 
Vieno, Antverpenas, Marselis,1 
Atėnai, Budapeštas, Neapolis,1 
Genuja, Palermo, Amsterda-1 
mas, Roterdamas, Oslo, Varža-

Generolas MacArthur
Reikalauja Japonu

Atstovo

Robert Lee isz Atlanta iszsigalvojo uždėti savo Forduko 
guminius ratus ant vežimo ir mula pasikinkyti. J am tada 
gazolinas visai nerūpėjo. Bet kita beda, guminis ratas nudi
lo ir prakiuro. Czia jis taisa ar maino viena savo naujo veži
mo rata.

Amerikos Armijos Vadai Pacifike

ISZ MANILA. — Generolas 
MacArthur per radi j a pasiuntė 
reikalavima Japonams kad jie5 

į greitu laiku pasiunstu savo at
stovą pas ji in Manilos miestą, 
kur Generolas MacArthur jam 

! duos insakymus kas dabar da
ryti. Generolas MacArthur 

'į taipgi reikalauja kad visos de
rybos butu vedamos Anglu kal
ba.

Japonu atstovas atvažiuoja 
in visai balta eroplana, kuris 
žaliais kryželiais paženklintas. 
Eroplanas nusileis in paskirta 
jam vieta. Japonai turi isz ank
sto praneszti kada eroplanas 
iszleks ir kada jis pribus. Nua 

„ tos salos kur Japonu eroplanas 
nusileis, Amerikos eroplanas 
paims Japonu atstovą ir nu- 
vesz ji in Manila pas Generolą 
MacArthur, kuris insakys ka 
Japonai turi daryti.

Kai karas baigėsi priesz* Japonus, keturios Amerikos ar
mijos jau kariavo Pacifike. Vadai arba Komandoriau tu ar
mijų czia, isz kaires in deszine; Generolas Joseph W. Stil
well, Generolas Courtney H. Hodges, Generolas Walter 
Krueger ir Leitenantas Generolas Robert L. Eichelberg.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
. ! > • ’ A ■

SAULE PUBLISHING CO„
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. J
Mahanoy City, Pa.1’

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

No. 161 Keturios istorijos apie Auk 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu............. ...25e

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

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. 25o 

, No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s 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 ......................................... 25a

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 muso 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 

likio, Suvirsz 100 puslapiu...........25a
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. 15e 

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

(Nov.) iki sziol veikusios) tai 
sykles.

Naujos taisykles panaikina voje, Bukareštas ir Belgradas. 
DVASISZKIAI IR PROFE
SORIAI GALI BJUT INLEI-
DŽIAMI VIRSZ KVOTOS
Su sanlyga kad jie tas parei

gas yra eje bent per 2 metus ir 
yra kviecziami ju profesijos 
atitinkamos U. S. A. instaigosJ

“BC sponsorship form proce
dure, ’ ’ tarpžįnybini vizų komi-'

ir tie geri darbai užsibaigs. Se
na Lietuviszika patarle sako: 
“Kaip pasiklosi, taip ir iszsi- 
miegdsi!”

O kaslink bedarbes, tai ir
czia nereiškia jokio augszto teta (Inter Departmental Visa 
mokslo suprasti, kad bedarbe 
neiszvengtina per tokia didele 
permaina isz karo in taika. 
Taip buvo pirma, taip ir dabar 
bus. Bet, galima szita nelemta 
padėti palengvinti ir klausima1 
beveik iszriszti jeigu visi grįž
tu prie tos paezios tvarkos kai 
buvo pirma, taip ir dabar bus. 
Bet, galima szita nelemta padė
ti palengvinti ir klausima be
veik iszriszti jeigu visi grįžtu 
prie tos paezios tvarkom kai 
buvo pirma szito karo.

Kai karas kilo ir vyrai iii 
vais’ka stojo, moterys in darbu 
stojo in fabrikus ėjo dirbti. 
Sziandien daug, lą'bai daug mo
terų dirba fabrikuose. Karo 
laiku taip reikėjo, taip turėjo 
būti. Bet, dabar kai karas pasi
baigė, tai ir moterų darbas fab
rikuose turi užsibaigti. Jeigu 
fabrikai paleistu visas moteris 
isz darbo, tai tik mažas skai
ezius vyru darbininku liktųsi 
be darbo.

“Moteries vieta ne fabrikuo
se, bet namuose!” Dabar vai
kai kaip velniukai, dyki laksto, 
bastosi po ulyczias. Jeigu mo
terys ir motinos grižtu iii na- 
mus ir paliktu savo darbus 
fabrikuose, tai ir vaikus suval
dytu ir vyrams darbus paliktu.'

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

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 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA

Skaitykite “Saule”

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukąs; 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 
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 
Paikiaus atiduodamas Dievui gar 

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

V

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

Tamosziau*.
Vieazpatiea Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

'anos Marijos.
Ranžanczius prie 

kalbamas.
Litanija prie Szv.
Litanija prie Szv.

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Szv. Marijos

Panos Marijos. 
Antano isz

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
EVIDENCE OF SUPPORT i minaliszka apraszymas, 202 pus. 

“Affidavit of Support” pa- .No\103 Vaidclota' api9aka 
11 | pirmutines puses szimtmeezio,

grindinai apima dokumentuota imta isz Lietuviszku užlieku. 
pasižadejima, kad atvykstan-; veikslais> 177 dideliu puslapiu.

. . , A , „. I No. 104 Trys istorijos, apie we-
tlS niekuomet nebus finansine valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 
. 35c 

Trys istorijos, apie Ne-

I 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: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..........................................   15c

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: TM0szis: 

i Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................15c

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

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

I No. 126
Doras gyvenimas;

Popierinei apdarai.

naszta szio kraszto sociales ap
saugos institucijoms. Afideivi- 
tas turi atvykstaneziam garan
tuoti iszlaikyma ir iszlaidas li
gos ir nedarbo atveju.

Afideivitas turi but raszytas 
dviejuose egzemplioriuose ir 
paremtas duplikate visais rei
kalingais inrodymais apie pa- 
sižadaneziojo finansini pajėgu
mą. Prireikus, prie afidęivito' 
turi būti prijungtas ir pažadė
to darbo sutartis, jei tas ne- 
priesztarauja uniju nustaty
tiems suvaržymams. Sakysime, 
moterys nevaržomai gali būti 
samdomos namu ruoszos dar-1 
bams dirbti (domestics) ir t.t.

Kalbant apie gydytojus, pra
vartu pastebėti, kad sziame 
kraszto savarankiai praktikuo
ji reikia turėti atskiras leidi
mas, kuris paprastai, iszduoda- 
mas tik iszlaikus specialius' No‘ 126 Penklo» istorijos apie 

r į Doras gyvenimas; Priversta links-
valstybinius kvotimus. To ne- mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
paisant, ir rzia gali būti suras
ta iszeitis, jei juos kaipo asi
stentus, kvielzia kuris nors ki-' 
tas laipsniuotas gydytojas ar 
ligonine.

Szia proga, Social Service 
Bureau pranesza, kad jis yra 
pasiruoszes interesantams teik-' 
ti, bet kokia szio j e srytyje in-[ 
formacija ir pagelba.

' užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

61 puslapiu ....... ..............., ...15c
No. 127 Trvs istorijos anie Duk

ra pustvniu; Peleniute: Du brolei
.Vargutis ir Skunutis. 60 nūs...15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE apie Gregorius
------------------ Isz Numirusio
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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 
paeziuoms. 76 puslapiu................20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasako  jimi; 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 i

No. 145 Trys istorijos apie Velni-1 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

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

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

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

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

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

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, 
S0 puslapiu ................ 15c

Kelnta Juoku ir Paveikslo, 
.......... .......................

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Geležinkelio Sargas
Savo Akimis Per Daug Nepasitikėk

::jf* (Tasa)

rūpestinga ranka tyliaus para
ižyta: “Taupamoji To'bijaus 
Tylius 'knygute. ’ ’

Sieninis, su ilga szvytirokle 
laikrodis rode tris bertainius 
penktos, kada Tylius iszejo isz 
namu. Priėjės prie upes sėdo in 
savo valtele ir per kelias miliu
tas jau buvo anoje puseje. 
Czion valandėlė pastovėjo, tar
tum prisiklausydamas balsui, 
sie'kiancziam ji isz sodžiaus; 
pagalios pasuko miszkan ir ėjo 
platinu keliu, vidui užiancziu 
medžiu, kuriu tamsi žaluma ir 
platus oszimas primena jure.

Drėgnoms samanomis ir

dulkes musztu, 'bet tuojaus ir 
vėl prasimusze eile piktžodžia
vimu :

-—- Ar tu manai, kad asz sa
vo brangiausiąjį kiKlikeli duo
siu tau numarinti?! Biaurybe!, 
Pilvaze, snargliau tu L. Tylėk!1 
Riktelėjo dar smarkiaus, kada 
vos davėsi girdėti ne tai verks
mas, ne tai vaitojimas. Tylėk, 
nes tokia surengsiu tau pirti,! 
kad sanvaite nesikelsi isz i 
vietos!

Bet rėksmas jau neliove.
Tylius jaute smarku ir nely

gu szirdies plakimą. Pradėjo 
visas, lyg drugio krecziamas, 
drebėti, akis buvo pastorintos 
ir atremtos in žeme; kieta ir

paskiaus vis toliau ir toliau, o 
pagalios visiszka aptilo, — su 
tuom ir paskutinis žmogaus 
balso aidas toje miszku tusztu-

tamsiu debesų pasirodė valan
dėlė blizganti saulute ir .tuo
jaus paskendo tamsiose medžiu 
virszunesc. Medžiai buvo tar

spygliais ėjo tartum aksomu. 
Staiga paliko kelia, bet drąsiai 
ir tvirtai ženge pirmyn, vienur 
tarp senu augsztu kelmu, kitur 
tarp dygiu tankiu medeliu, tai 
vėl tarp placziu kirtimu su sze- 
szeliais retu, augsztu, paliktu 
del apsaugos ka tik iszaugusiu 
jaunu medeliu, pusziu. Isz že
mes garavo drėgnas, o po 
d rang ir malonus oras. Pilkas 
dangus rodos kabojo ant me
džiu virszuniu, pro kurias be 
pailsio slinko pulkai karkian- 
cziu varnu. Duobėse ant kelio 
ir abipusiai pakeliu težejo juo
das dumblinas vanduo, kuria
me aiszikiai, kaip veidrodyje, 
atsimusze visas szios rusezios 
prigimties paveikslas.

— “Liūdna” — nenoroms , . > > i . , 1 ;
mane, atbudęs isz svajonių ir 
dairydamasis aplinkui, Tylius.

Bet sztai perbėgo ji nauja 
mintis: jam rodėsi, kad jis ka 
nors užmirszo isz namu pasi
imti. Peržiurėjas kiszenius, pa
sirodė, jog nepaeme duonos su 
sviestu, vienintelio pasidruti- 
nirao laike dvylikos valandų 
tarnystes. Valandėlė stovėjo 
abejonėje, staiga apsisuko ir 
skubiai ėjo namu lin'kon.

Ir vėl atsirado ant upes kran
to, sėdo in valti, stropiai yrėsi 
ir, suniuręs, apsiprakaitaves, 
iszlipo ant kito kranto; tolinus 
skubiai ėjo priesz kaina. Ant 
gatves gulėjo senas, susivėlęs 
sankrovininko szuo; ant tvo
ros dairėsi vari^a, pasipurtė, 
sukilnojo sparnais ir iszsižio- 
jusi: “kra, kra,” pakilo oran, 
sunkiai plesnodama ir vėjui 
pasiduodama neszti save, slin
ko girios linkon.

Isz sodžiaus gyventoju, apie 
dvideszimts szeimynu žuvinin
ku, arba darbininku gatvėje 
nebuvo nei vieno.

Staiga pasklydo koks tai 
czerszkiantis rėksmas ir buvo 
tai]) aiszkus, kad sargas neno
roms sustojo. Ir isž atviro jo 
žemo namelio lango atsimusze 
in ji visa eile barnies ir keiks
mo.

Atsargiai ir pamažu ženge 
kelis žingsnius pirmyn: dabar 
jau 'be abejo aiszkiai pažino sa
vo ipaczios baisa net ir žodžiai, 
buvo suprantami:

— O tu, netikėli! — tu skar
male! Vargszas mažiutelis užsi
rėks isz bado, o vis per tave! 
Ka ? Palaidūne

sunki jo ranka glostė augsztyn 
szlapiu plauku kuodą, kurs 
nuolat dribo jam ant kaktos./

Rodėsi, kad sztai jis ims ir 
perplisz: drūti jo muskulai 
ke, kumsztis susigniauže. Bet 
neilgam, rankas nuleido, iszro
de tik labai pailsusiu.

Nedrąsiai inejo plytomis 
grisiau priesz'butin ir siaurais 
girgždaneziais laiptais pamažu 
lipo augsztyn.

— Tfiu, tfiu, tfiu! — sukliko 
isznaujo ir girdėti buvo, kaip 
kas pasiutusiai ir paniekiitan- 
cziai tris syk nusispjovė.

— O tu biaurybe, tu szesz'ke! 
piktadari! galvažudį! szlyksz- 
tyne, tu!
, Balsas su kiekvienu žodžiu 
kilo vis augsztyn, kartais nuo 
perpykimo ir inirszimo nutruk
damas.

— Vaika mano muszti, va
gie? Per veidą muszti kūdikė
li? Tu, tu! Na palauk! nenoriu 
tik nagu in tave sudirbti, bet.

Tylius atidarė duris ir, iszsi- 
gandusi pati savo vyro pribu
vimu, pertrauke prakeiksmu, 
nes lyg kad paspringo. Isz pik
tumo buvo pabalusi; lupos dre
bėjo; pakėlusi ranka pagrieoe 
puoduką su pienu ir norėjo pri
pilti bonkute, isz kurios gerda
vo vaikas. Bet taip ji drebėjo, 
kad ne tiek in bonkute, ka ant 
stalo pyle. Viską padėjo, o kas 
sekunda eme ka kita, nors nie
ko nulaikyti ne begalėjo. Paga
lios nuo baimes atoko ir ant 
tiek iszdryso, kad pažiurėjo 
staeziai vyrui in akis.«/

— Ka-gi tai 
kad sęiame laike sugryžti? — 
ruseziai suszuko.
mane saugoti? Nesibijau, 
turiu gryna sanžine.

Sargas vos girdėjo jos žo-

turi reikszti

Bene manai
nes

PAJESZKOJIMAS

niekam neti
kės! Na palauk! Asz tave pa
mokysiu, ir tuojaus, paminėsi! 
Valandėlė girdėt tik buvo, 
kaip kad rodos kas isz drapanų

Szitas gražus ir ramus kaimelis niekur nesiranda, jo staeziai nėra ir niekados nebuvo. 
Da syki pažiūrėk in szita paveiksią ir pamatysi kad tos triobos isz tikro nėra triobos, kad 
tik taip iszrodo, kad medžiai neužauge bet pastatyti. Czia tikri monai. Jeigu dar syki pa
žiūrėsi in paveiksią, pamatysi kad vien tik tos dvi mergaites ten tikrai yra, o visa kita pri- 
gavyste ir akiu apmuilinimas. Czia randasi labai didelis eroplanu, B-29 bomberiu fabri
kas. Visos tos triobos, tie medžiai, tos tvoros, ta žole, tai isz tikro yra to fabriko stogas! 
Armija taip gudriai padare, kad Japonai to fabriko nematytu ir ju eroplanai neužtiktu.

džius, akis jo buvo atkreiptos 
in graudžiai verkianti Tobiju
ka. Valandėlė jis rodos su 
kuom tai baisiu kovojo, bet 
staiga, viskas isznyko: veidas 
jo vėl paprastai iszrode; baisus 
spinduliai akyse užgeso. Akia 
apmėtė drūta moteriszkes ku
na, kuri, nusisukusi, stengda
mos ateiti in save, trusesi po 
grinezia. Pilna, pusiau atvira 
jos krutinę, taip kilnojosi isz 
piktumo, kad sztai-sztai rodos 
truks kiklikas (vystas); pla- 
czios po susiraukszlejusiu sijo
nu strėnos iszrode dar stambes
nėmis ; kokia tai neiszpasakyta 
rodėsi joje pajėga, prieszintis 
kuriai Tylius buvo neatsakan- 
cziu.

Nematoma spėka, kaip voro 
tinklelis, lengva, o drūta, kai]) 
geležinis tinklas, drūtais' ri- 
sziais varžantis jo sąnarius, 
užgulė ant jo. Tokiame padėji
me. Tylius negalėdavo in ja 
prakalbsti; juo labiaus mest1 
jai keista žodi; taigi ir susirie
tęs kampe verkiantis Tobiju- 
kas turėjo žiūrėti, kaip tėvas, 
net akis neatkreipdamas in ji, 
paėmė nuo stalelio užmirsztaja 
duona, tylomis parode ja moti
nai, kaipo paaiszkindamas 
priežasti savo sugryžimo ir, 
linktelejes jai galva, isznyko už 
durti.

Pa'gelbininkas buvo tai vidu
tinio amžiaus žmogus ii- labai 
liesas, nes 'kelinti jau metai sir
go džiova. Du žmogų drueziai 
suspaudė kits-kitam delnus ir 
mete po kelis žodžius, persisky-

re: Tylius dingo namelio dury
se, o jo pagelbįninkąs, gilumoje 
miszko takucziu prieszais ta, 
kuriuomi atvyko Tylius. Isz 
tarpo medžiu buvo girdėti jo 
sunkus kosulys, iszsyk areziau,

Pajieszkau savo brolio Juo
zo Mickunio paeina isz kaimo 

II Paalsiu, Szimkaicziu vals- 
cziaus. Po pirmojo karo buvo 
sugrižias isz Lietuvos in Ame-j 
rika miesteli McAdoo, Pa., tai’ . . .. ..liejo saliuna. Taipgi pajieszkau

I Kunigo Juozo Czepo (Czepai- 
czio) paeinanezio isz Kniecziu 
kaimo, Szimkvicziu valscziaus. 
Žinantieji paduokite žinia ant 
adreso, Aniele Mickunas (po 
vyro Vęnskiene) 818 Washing
ton, R. D., Kenosha, Wis.

*ar Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikrassti “Saule” kurie apie tai už* 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
įaikrauesio. PASKUBINKITE I 1 J

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą h 
liudymas apie Jezu Kristil.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S- Bonus Sziadien!

m.
Nors dabar Tylius ir skubi

nosi žinomu jau mums keliu, te- 
cziaus ant vietos pribuvo visa 
bertaini valandos pervelai.

Jo pagelbiniiikas, kuris ji lai
ke laisvu valandų pakeisdavo, 
jau buyo pasirengęs in kelione, 
stovėjo ant mažos namelio plat
formos. Juodas, ant balto tep
liotas namelio numeris, pro kel- 
mus matomas buvo isztolo.

Mergeles su Italijonais reikia 
pasijauti,

Nes galite dovana gauti, 
Kaip tai vienai taip atsiejo, 

Nesenei dovanele parėjo.

Apie tai bus gana.
4* H*

Viena mamute,
Su savo bernuką mažulėli, 

Eidama in saliuna, 
Prie baro pasodina,

Ir da paima savo dukrelia, 
Katras tik fund i na, 

Ženteliu tuo pavadina. 
Kad tu mamute prasmegtum, 
Kad suvis proto netektum;
Jau protą visai pragerai, 

Jeigu už guzute nusitverai, 
Geriau kad sprandą 

nusisuktum, 
O mažu vaiku nepiktytum!

* * *

1STORIJE *Pie Ea isz “• 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie boba 

f-

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, Juozai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15$. 
•‘SAULE” • MAHANOY CITY, PA.

Nagi jau pribuvau, 
Nesenei in Dole vari jo. valstija 

atlankiau, 
Moterėles manės labai 

pagedavo, 
Ir ant tos garbes susiriktavo. 
Buvo tai puikus susirinkimas.

Ir da puikesnis gerymas, 
Da jaunos mergeles, 
Buvo kelios moterėles 
Na ir vienas vyrelis, 

Gana doras vaikinelis,
Nepratęs daug gerti.

Nuo keletą stikleliu turėjo 
pasigerti.

Nuejas kur ten in lova puolė, 
O gražosios ant jo užpuolė.

Kankino vyrelio, kaip katra 
inmane,

Vienos zalatino, kitos kale, 
Ir visokius szposus jam dare. 

Czia ne vieta czion sakyti, 
Turiu nutylėti, 

O jus bęgedes, 
Apsvaigles.

Norints ant veido gražai 
iszrodote, 

Bet hiauriai 'darote.
Jeigu norite szposa padaryti, 

Tai galite su galva in siena 
daužyti.

*1* *1*

Skradžiai žeme nueitu, 
Arba žaibas nutrenktu, 
Tokia niekszia motina,- 

Katra negerai dukrelia augina.
Ne viena sako, 

Jog da už kokio meto, 
Dukrelia apženysi, 

Tai lengviau turėsiu. 
Ar szitaip kvailiuki sakai? 

Gal tame didele laime matai? 
Ar dukrele tavo darbeli 

iszmokus, 
Ar jau kaip reikia isznokus?

Da szlape panosia, 
Da poteriu ne moka, 

Jau motina jauniklis renka. 
Motin, poteri iszmokyk, 

Nuo pikto gink, 
Tokiu daigtu nepasakok, 
Ka zauniji apsisaugok, 

Kad dukrele neiszgirstu, 
In niekszia nepavirstu, 

Ba ka jauna girdės, 
Tai to niekad isz galvos 

neiszraves,
Prispirk prie darbo, 

Nežiūrėk, jo<g dukrele nuvargo, 
-Tegul raudoje,

Ir dejuoje,
Palūkos ne duok, 

In kaili duok.
Už prasižengimą, 
Už neklausymą,

Tada džiaugsiesi, 
Ir geresiesi.
* * *

mėj.
Pasilikęs vienui-vienas, sar- 

(raumens) sustiro ir siisitrau- 
gas, kaip visada, užsiėmė pri
vedimu tvarkon keturkampio 
namelio, kur turėjo praleisti 
isztisa nakti. Dare ta viską 
nesavas, nes dar buvo perimtas 
isz paskutines valandos inspu- 
džiais. Duona padėjo ant juo
dai nuteplioto stalelio po szali- 
niu langu, per kuri in abi pusr 
matomas buvo geležinkelis. To
linus ant mažos krosnies sukro
vė pagaliu, sukure ugnele ir už
kaite su vandeniu puoduką;su
tvarkė ir sustatė in kampa kas
tuvus geležingalius ir kitus in- 
rankius; nuszveite savo lempu
te ir pripylė in ja žibalo.

Tuom tarpu tris syk suskam
bėjo varpelis, duodamas ženk
lą, kad nuo artimiausios stoties 
iszejo vroc'lavinis traukinys. 
Nesiskubindamas, valandėlė 
Tylius dar pasiliko triobeleje, 
pabaigė darba ir, emes maža 
vėliava, išžioto ir sunkiai ėjo 
smileziuotu takucziu prie buo
mo, kuris buvo atitolintas ant 
dvideszimties žingsniu. Sargas 
sanžiniszkai kilnodavo ir už- 
leidinedavo buomus po kiek
vienam traukiniui, nors ir labai 
retai kam atsitikdavo važiuoti 
tuom nuo žmonių tolimu szun- 
keliu. Atlikęs darba, atsistojo 
prie raibo stiebo, 'laukdamas 
a t e in a n t t r auk i n i o.

Kelio linija isz kaires ir de
fines po tiesumai lygiai skyrė 
tamsu miszko tankumyna abi
pusiai iszrode, tartum žali šta
tam pylimai, tolumoje siauri- 
nantiesi, dar toliaus suvis už
dengdami lygia, dailiu, rausvu 
žvirgždu iszbarstyta plentvie- 
te. Du juodu begiu iszrode kaip 
du plonu, tartum, juosiajicziu 
žeme siūlu, kuriuodu in abi pu
ses horizonto (skliauto) dings
ta, idant ten kur vėl susivieny
ti.

Papūtė vejas iszlengvo pa- 
kraszcziais sujudino miszko 
medžiu szakas, pasididžiuoda
mas suosze ir pamažu aptilo to
lumoje; abi-pusiai geležinkelio 
telegrafu stiebai atsake grau
džiai skambaneziu balsu, tei
singu akordu. Ant begaliniu 
drat'u knibždėjo daugumas 
paukszteliu. Genys, rėkdamas 
pralėkė pro Tyliaus galva, o in 
ji nepažiurejo. Isz už dideliu

turn ugnyje, stiebai žėrėjo, kaip 
inkaitinta geležis.

Net ir bėgiai in'kaito ir kaip 
ugniniai žalcziai žibėjo priesz 
saule, bet tuojaus užgeso. Rau
donumas iszleto pradėjo kilti 
augsztyn: apaezios kelmu ap
temo, paskiaus szalti vakaro 
szeszeliai apėmė ir žemesnesias 
szakas, slinkdami augsztyn 
prie virszuniu; jau tik paczioS 
virszunes raudonuoja, jau ir to
sios užgeso. Neiszpasakytai 
dailus buvo reginys, paszves- 
las vien mieganeziai miszku gi
lumai.

Sargas prie buomo stovėjo 
be žado. Pasistūmė pirmyn. To
li, kur tartum vienijasi bėgiai, 
pasirodo tamsus juodulys ir, 
nemainydamas vietos, kas se
kunda auigo. Sztai eme krutėti 
ir matomai artintis; jautėsi 
mažas drobe j imas žemes, pas
kiau drebantis dundėjimas, 
iszsyk kurėžias, paskui vis gar
sesnis, pagalios panaszus dide
liam griausmui.

Vienkart sunkus sznikszti- 
mas ir spiegimas pervere orą ir 
iszsyk persimainė in baisu trin- 
kejirna, perkūno trenksmą, su
linko ir sužvangėjo bėgiai; isz- 
siverte juodi durnu kamuoliai, 
dulkiu, garu; oras blaszkesi in 
abi puses, ir baidykle prabėgo 
ir dingo tolumoje. Iszlengvo 
augantieji aidai dabar iszleng
vo apsiliovej miglos iszsiskirs- 
te; juodulys liovėsi krutejes ir 
tolumoje prapuolė. Ir vėl viesz- 
patauja iszkilminga tyla.

—BUS DAIGIAU—

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
*20 W. Centre St., Mahanoy City
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Badai Illinoje buvo ten 
vakaras,

O vyreli liejosi kraujas, 
Po tam da susiprovojo, 
Negaliu daugiau apie tai 

raszyti, 
Ba in kita miesteli turiu 

atsilankyti.

Szita linksma porele susi
tiko ir apsiženijo Austrijoje 
kai tik tas krasztas buvo isz- 
laisvintas. Leitenantas Da
vid Palowsky isz Czikagos ir 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbininke Betty Ann 
Goit isz Philadelphijos.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me- j 

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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |
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Žinios Vietines
B. Minkavtcziuie, 829 E. Pine!
Ųly., abudu isz Mahanoy City.

"IltrU" MAHANOY CITY, Wt

J — Petnyczioje, Rugpiuczio 
(Aug.) 24-ta diena, iszkeliaus 
16 vyruku in Wilkes-Barre, 
Pa., 7 vai., ryte kurie 'bus pri
imti in tarnyste. Visi iszkeliaus 
ant boso: ,
Mahanoy City:

Leonard G. Bernus, James J. 
Mitchell, John J. Giesen, Fran
cis G. Krout, John J. Cech, 
Paul F. Williamson, ir John T. 
Kehler. '
Jacksons.

John J. Finneran, ir John J. 
Kane.
Bowmans:

William J. Thomas.
Park Place:

Stanley J. Obrzut, 
John B. Richmond. 
Kaska:

Frank J. Bosefskie.
Lake Run, Silver Creek

Edward G. Yarnall
Boston Run.

William C. Hall, Jr.
Philadelphia, Pa.

' Armand J. Bruni.

*

Jr. ir

; '—- Ponia F. Vailioniene isz 
Shaft, Pa., ana diena lankėsi 
mieste su reikalais, prie tos 
progos ponia Vailioniene taip
gi atsilankė in redakcija “Sau
les,” nes yra musu skaitytoja. 
Acziu už atsilanikyma.
■ ■— Sukatoje, Rugp. (Aug.) 
25-ta diena, iszkeliaus 32 vyru
ku ant peržiūrėjimo dąktaru in 
5Vilkes-Barre, Pa., 7-ta valan
da ryte. Žemiau paduodame 
vardu tuju kurie likos paszauž- 
ti ant tarnystes:
Mahanoy City:

Frederick H. Adams, Ber
nard J. Rzeplins'ki, William H. 
Kranch, Francis C, Banich, 
John C. Noonan, William E. 
.Wall, Anthony F. Picciano, Ro
bert G. Powell, Louis R. Di 
Biggio, Harrison R. Kranch, 
Edward W. McKerns, Grayson 
Quick, ir Anthony F. Kufro- 
vich.
St. Nicholas:

James Davidson, ir Frank P. 
Merook.
Wiggans:

William C. Kleckner 
seph F. Miller. 
Jacksons

John B. McNelis.
Morea:

Eugene F. Kornock.
Vulcan:

v ■ Edward A. Stetz.
Barnesville.

John I. Sweet, Jr.
Park Crest:

James Stride.
Kaska:

Charles E. Spotts ir Leroy T. 
Schad.
Middleport:

John F. Gallagher ir 
S. Russek.
St. Clair:

George A. Sleva.
New Philadelphia: 

r Joseph J. Mack. 
—West Hazleton, Pa.

Stephen J. Pandos.
Camden, N. J.

John T. Brokenshire.
Baltimore, Md.

George Sabol.
Fairfield, Conn.

William M. Lynch.

ir Jo-

Frank

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme: Juozas Vebrosky isz 
Minersville su Ona Vasaicziute 
nuo 132 N. Balliet Uly., Frack
ville. Edvardas J. Smigo, 737 
E. Mahanoy Uly., su Marijona

IF.
A’- ■?.. ■

JPirkie U. S. Bonus Sziadien!*

Shenandoah, Pa. — Ana die
na garnys atsilankė in Locust 
Mountain ligonbute, kur pali
ko patoga ir sveika sunu del 
pacziules p. Gerald Donavon 
isz Lykens. Ponia Donavoniene 
yra sesuo ponios Al. Tacielau- 
skienes, nuo 625 W. Market 
Uly., Mahanoy City.

INVILDINIMAS SZV.
PRANCISZKAUS 

VIENUOLYNE
PITTSBURGH, PA. — Ne- 

delioj Rugpiuczio (Aug) 12-ta 
diena, treczia valanda popiet, 
invyko gražios ir inspudingos 
apeigos, Seselių Pranciszkie- 
cziu, jaunu Seselių tėvu bei gi
miniu akivaizdoje. Lauke sau
lute skaiseziai szviete ant Ap
vaizdos Kalno rodos tvirtinda
ma ir laimindama žingsni trijų 
mergeliu vienuolijon stojan- 
cziu iszbandyti ir patikrinti sa
vo paszaukima in tobulesni, in 
pasiszventhno gyvenimą.

Szioms apeigoms pritaikin
tus gražius pamokslus pasakė: 
lietuviszkai, Kun. Edvardas 
Buleviczius; angliszkai, Vie
nuolis Pasijonistas, ‘rekolekci
jų vedėjas, Tėvas Silvijus. Bu
belius, abita, balta skraistele, 
juostele, rožaneziu paszventi- 
mo ir inteike Kun. Magnus Ka
zėnas, Szv. Kazimiero, South 
Side, Pittsburgh Lietuviu pa
rapijos klebonas.

Naujokynan instojo szios 
trys pasiaukojanezios merge
les: 1—Madelena Dargiute, isz 
Szv. Jurgio lietuviu parapijos, 
Shenandoah, Pa. Vienuolijoj ji 
bus žinoma vardu, Sesuo Mari
ta. 2—Vera Kvederiute isz Szv. 
Onos parapijos, Newark, N. J. 
Jos vardas vienuolijoj, Sesuo 
Marija Elenita. 3—Leona Bac- 
vinskaite, isz Szv. Antano Lie
tuviu parapijos, Detroit, Mich.

Buvo malonu matyti invilk- 
dinimo metu be minėtu pa
mokslininku ir invil'kdintojo 
dar ir szie gerbiami kunigai: 
1—Tėvas Justinas Vaszkys, 
Pranciszkonu vyresnysis isz 
Greene, Maine; 2— Kun. Jonas 
Misius, Dangun Žengimo Lie
tuviu parapijos North Side, 
Pittsburgh, klebonas; 3—Kun. 
Povilas Lunskis, Szv. Vincento 
Lietuviu parapijos klebonas, 
Esplen, Pittsburgh; 4—Kun. 
Aloizas Jurgutis, Szv. Antano 
Lietuviu parapijos klebonas, 
Bridgeville, Pa.; 5—Kun. Juo
zapas Skripkus, vienuolyno ka
pelionas, ir 6—vietinis Kun. 
Antanas Karužiszkis.

Laikinieji Inžadai
Laikinuosius inžadus, naujo

kių metus užbaigusios Panede- 
lio ryte Rugpiuczio 13 d., pen
kios Seseles: 1—Buvusi Adele 
Jakubczioniute, dabar Sesuo 
Marija Anita, isz Szv. Jurgio 
Lietuviu parapijos, Brooklyn, 
N. Y. 2— Buvusi Pranciszka 
Szkuliute, dabar Sesuo Marija 
Augusta, isz Szv. Jurgio Lietu
viu parapijos, Detroit, Mich. 
3—^Buvusi Lucija Petraieziuto, 
dabar Sesuo Marija Albina, isz 
Szv. Jurgio Lietuviu parapijos, 
Philadelphia, Pa. 4—Buvusi 
Julija Abluzaite, dabar Sesuo 
Marija Magdalena, isz Apreisz- 
kimo Lietuviu parapijos 
Brooklyn, N. Y. 5—Buvusi Li- 
liosa Cisarik, dabar Sesuo Ma
rija Joannes, isz Szv. Juozapo 
Lietuviu parapijos, Mahanoy 
City, Pa.

Amžinieji Inžadai.

Garbingoje Žoliniu arba Szv. 
Paneles Dangun Ėmimo szven- 
teje, ryte, amžinuosius inžadus 
padare sekanezios penkios Se
seles: 1—Buvusi Adele Milte- 
niute, dabar Sesuo Marija įm
ina culata, isz Szv. Jurgio lietu
viu parapijos, Brooklyn, N. Y.
2— Buvusi Marija Tuzikiute, 
dabar Sesuo Marija Concepta, 
isz Szv. Kazimiero lietuviu pa
rapijos, E. Vandergrift, Pa. 3—

(Buvusi Albina Jankauskaite, 
dabar Sesuo Mariją Lorraine, 
isz Szv. Petro ir Povilo Lietu
viu parapijos, Elizabeth, N. J. 
4—‘Buvusi Ona Kanaporiute, 
dabar Sesuo Marija iPerpetua, 
isz Szv. Jurgio Lietuviu para
pijos, Brooklyn, N. X. 5—Bu
vusi Albina Marija Butkiute, 
dabar Sesuo Marija Dolorita, 
isz Szv. Petro ir Povilo lietuviu 
parapijos, Elizabeth, N. J.

Vyskupą visomis /dienomis 
atstovavo ir visu Seselių inža
dus priėmė Kun. Magnus Ka
zėnas, dabartinis vienuolyno 
bažnytinis vyresnysis. Szios 
dienos metu matėsi svecziu dar 

’ ir isz Hartford, Conn., ir 1— 
Kun. Juozapas Herdegen, Be
nediktinas, Szv. Kazimiero lie
tuviu parapijos klebonas, E. 
Vandergrift, Pa. 2—Kuli. Bro
nius Radis, isz Sewickley, Pa.
3— Kun. E. Karavečkas, isz 
Overbrook, Pittsburgh* Pa. 4—

1 Kun. Jonas Szarnius, Szv. Onos 
Lietuviu parapijos klebonas, 
Jersey City, N. J.

Gražiai praėjo tos dienos ir 
svecziai, tėvai bei gimines isz- 
važinejo visi in savo namus, gi 
pasiliko poilsiu i ir pavieszeti 
viesznia, buvusi Cleveland, 
Ohio, atsižymėjusi dainininke, 
ponia Stase Greicziene.

Dabar viskas ant Apvaizdos 
Kalno vėl aprimo, tylafeužviesz- 
patavo, nes antras Seselių pul
kas Žoliniu vakara pradėjo sa
vo rekolekcijas, kurias baigs 
Rugpiuczio 21 d. Rekolekci
joms pasibaigus, Seserys mo
kytojos pradės iszvažineti, in 
savo invairias paskirtas parei
gas, vienos areziau, kitos to
liau, darbuotis musu tautiecziu 
tarpe, ju vaikuczius mokyti.
Vienuolyno Rėmėju Seimas.
Nasaros atostogų meta už

baigti laukiama Vienuolyno 
Rėmėju Seimo. Tas vėl sukelia 
nauja bruzdėjimą • ant Apvaiz
dos Kalno. Tas vėl sutraukia 
svecziu sveteliu, vieszniu viesz- 
neliu isz toli ir arti, padaryti 
praėjusiu metu darbuotes perž
valga ir iszkelti naujiems me
tams nauju sumanymu vienuo
lyno gerovei. Rėmėju Seimelis 
netik supažindina lietuvius isz 
invairiu kolonijų, bet palaiko 
tamprius ryszius tarp lietuviu 
toli ir placziai iszsiskirscziusiu, 
ir priduoda energijos ir padidi
na gera valia pasiaukoti ver
tiems bei szventiems musu tau
tos darbams.

Taip, brangieji rėmėjai bei 
rėmėjos, ta diena yra reiksz- 
minga netik Seselems, bet 
mums patiems Lietuviams sa
vosios arba tėvu tėvynės nete
kusiems. Taigi, mbs Pittsbur- 
giecziai iszsiilgusiai laukiame 
jusu atvažiavimo ir dalyvavi
mo tame metiniame suvažiavi
me, ir prižadame jus maloniai 
priimti. Pribukite jus senesnie
ji rėmėjai, ir paskatinkite ki
tus važiuoti drauge. Kuo dau
giau tuo maloniau, sako patar
le. Sziu metu Rėmėju Seimas 
invyks paskutini szio menesio 
Nedelioj, Rugpiuczio (Aug.) 
26 d. — Rėmėju Žvalgąs.

SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS MAHANOY CITY
BALSUOTOJAI:

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj, priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikiszkos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasiraszyti savo varda ir pravarde ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekaneziosia vietosią ir dienosią distriktosia priimte regis
tracijas: ‘ •

MIESTAS: VIETA: ANTDISTRIKTŲ

SEREDOJE, AUG. 29, :
FRACKVILLE

3?

1945
■ ••■-"X. ■ ''■vy'V. Frackville Borough, Gil-
Thomas Reed, berton Bourough, Butler

N.E. Cor. Frack & Balliett Sts.Township, South Nr. 2: 
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.

Frackville, Pa.

J,

KETVERGE, AUG. 30, 1945 
SHENANDOAH

Rescue Hook & Ladder 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

Shenandoah Borough, West 
Mahanoy Township, Browns- 

Co., ville, Weston Place, Shenan
doah Heights, Raven Run, 
Lost Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3; 
William Penn Nr. 1, Nr. 2.

*

KETVERGE, AUG. 30, 1945 
MAHANOY CITY

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

Mahanoy City Boro., 
Mahanoy Twp., Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain, Park Place, Jacksons, 
Lanigans, Morea; Ryan 
Twp., Lakeside, Locust 
Valley; Delano Township.

Registratoriai kurie užraszines jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ry
to iki 5 valandai vakare, ir nuo 6 vai, vakare iki 10 valandai vakare. -T/ /' < / > /

Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto:

f Gerai žinomas senas gy
ventojas Adomas L u k s z y s 
(Burke) kuris gyveno pas savo* 
sunu Daktara Klemensą Burke 
ant 200 E. Mahanoy Uly., mirė 
Panedelio vakara 8 valanda 
Szv. Marijos ligonbute, Phila
delphia, Pa. Velionis gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 1881 
mete iii Mahanoy City, in trum
pa laika po tam iszsikrauste in 
Minersville kuris pergyveno 
beveik visa savo amži, bet per • H • •deszimts metu gyveno czionais 
mieste pas savo sunu Daktara 
Klemensą. Velionis buvo ang- 
lekasis, bet 20 metu adgal pra- 
siszalino nuo daibo. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos 
mieste ir prie Szv. Prancisz- 
kaus parapijos Minersvilleje. 
Jo pati Margareta mirė 1934: 
mete. Paliko du sunu: Daktara 
Vinca isz Pottsville; Daktara 
Klemensą S. isz Mahanoy City; 
viena dukteria p. Aug. Farnei- 
ne isz Minersville taipgi 13 
anuku ir anūkes, ir viena sese
rį p. Marijona Rice isz Wiscon? 
sin. Kūnas paszarvotas pas šu
nų Daktara Klemensą namuose 
200 E. Mahanoy Uly., ir laido
tuves invyks Petnyczioje 8:45 
vai., ryte, su apiegomis Szv. 
Pranciszkaus bažnyczioje, Mi
ners vilioję 10 valanda, kuna 
palaidos Szv. Pranciszkaus pa
rapijos kapuose. Graborius L. 
Traskauskas laidos. f

Kąriszkas Laivas Santa Fe Pacifike

PHILIP EHRIG, 
ALVIN E. MAURER, 

JOHN J. CUFF.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

Paveikslas po kairei parodo 
aip vienas kariszkas laivas 

perkelia savo sueistuosius in 
USS Santa Fe. Szitas ka

riszkas laivas, kriuzeris daly
vavo in daug musziu Pacifi
ke, bet nei vieno jūreivio ne
prarado. O ežia virszuj ma- 

ji užtiko. Kad ir bangos ji su-

Minersville, Pa. — Geo. F. 
Oerthtr, 56 metu amžiaus, pre- 
zidentas First National Banko, 
mirė Nedėliojo, namie, Laurel 
Uly., sirgdamas trumpa laikh. 
Paliko savo paezia, sunu ir 
dukteria.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c 
SAULE PUBLISHING CO 

MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”
iW į • •>

IIIIHIIIII!

tyt kai tas Santa Fe laivas ritasi ir vereziasi kai viesulos 
pa ir daužo, jo karabinai atprovinti ir in padanges žiuri, prįeszo jieszko.

BUY BONDS TODAY 
FOR A BETTER TOMORROW

PENNSYLVANIA POWER S- LIGHT COMPANY
"THE ELECTRIC HOUR" StSSKfflISS WkiEami«q«i»t<mmw<qmmstiu

GO FLY

KITE
WHO.
ME?

GIFT of the GODS
YEARS AGO, OLD 
MAN OUPITER

HURLED A LIGHTNING 
BOLT DOWN TO 
EARTH AND GAVE 

THE WORLD
■Reddy kilowatt " 
Vour Electric Qervant- 
BUT MEN RE6ARDED IT 
WITH FEAR Jbr CENTURIES

B£GINNING a NEW WEEKLY 
REDDYTOON oF FUN*FACTS 
about REDDY KILOWATT^

• <■. .. .• ,.o_Y • . U < £

©TODA/ FJEDDV 
WORKS FOR AL
MOST EVERYONE 

‘AND DOES MORE!
WORK FOR LESS, * 
WAGES THAN 
ANYONE /

( piw gnorf J
AVE GIVE A NOD TO, 
OL' BEN FRANKLIN 
FOR PROVING, WITH 
-HIS FAMOUS KITE 
EX PERIMENT, THAT 
LIGHTNING IS REALLY 
REDDY KILOWATT-

IT TOOK THE GOOD OL' 
USA. TO REALIZE THE PRAC
TICAL POSSIBILITIES OF 
REDDY KILOWATT-AND 
THOMAS EDISON PUT HIM 
ON THE PAYROLL WITH HIS
AMAZING INVENTIONS-

REDDY KILOWATT.
Your Electric Servant

.TRADEMARK REG. US. BM 06/




