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Isz Amerikos
PASZELPOS

ADMINISTRACIJOS
NUSISTATYMAS

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Suvienytu Tautu Paszelpos Ad
ministracija nutarė invest! ge
resne tvarka tuose krasztuose 
kur randasi pabėgėliai, geriau 
prižiūrėti karo belaisvius ir pa
dėti tiems kurie dabar jieszko 
kur apsigyventi ir nenori ar ne
gali in savo kraszta gryžti. 
Taipgi buvo nutarta paskirti 
savo žmones prižiūrėti kas ir 
kiek tos paszelpos gauna. Rusi
jos atstovui baisiai nepatiko ir 
jis apleido susirinkimą. Rusijai 
ypatingai nepatinka kad kiti 
prižiuręs kur maistas eina. 
P.uskiai nepripratę aiszkintis 
ar apyskaita iszduoti.

Policijantas Sveikina 
Žioplius

KANSAS CITY, KAN. — 
Policijantas Mellvill Norton, 
kurio darbas tvarkyti automo
bilius ir pesczius. žmones. pa- 
cziame viduryje miesto, iszsi- 
galvojo kitokį būda sustabdyti 
žmones kurie nežiūri kur jie ei
na ir tankiai beveik po automo
biliu del savo žioplumo palen
da. Dabar vietoj iszbares ar 
iszkoliojes tokius žioplius, jis, 
kaip pamato žmogeli beszokant 
tarp greitai važiuojancziu au
tomobiliu, palaukia pakol jis 
pereina per ulyczia, paskui pri
eina prie jo, savo ranka isztie- 
sia ir linksmai pasako: ‘ ‘ Svei
kinu tamsta kad da matau gy
va, tikiuos kad ir rytoj‘tamstai 
pasiseks laimingai isz po auto
mobiliu iszlysti. ’ ’ Žmogelis 
taip susisarmatina kad jau an
tru sykiu nežiopso kai skersai 
ulyczia eina.

/ —----------------------------------------

Kiek Tremtiniu Ameri
kos Okupacinėje

Vietoje

NEW YORK, (LAIC) — 
The New York Sun Kovo 21 d., 
pranesza, kad AM G (Amerikos 
Kariszkos Administracijos) 
duomenimis, Amerikos okupuo
toje Vokietijoje sziuo metu ran
dasi: 166,000 iszvietintu Lenku, 
14,000 Estu, 41,000 Latviu, 28,- 
000 Lietuviu, 5,000 Jugoslavu 
(Serbu, Kroatu, Slovėnu), 4,- 
000 Rusu ir 50,000 Žydu.

Visi szie tremtiniai gyvena 
UNRRA prižiūrimose stovyk
lose. Kiek kokiu tremtiniu gy
vena privacziai (ne stovyklose) 
laikrasztis nepranesza.

Pirkie U. S. Bonus
L

TROKAS UŽSIDEGĖ

2 Žuvo, 16 Sužeista

PHILADELPHIA, PA. — 
Darbininkai važiavo ant treko 
ir tas trokas užsidegė. Jie sten
gėsi užgesinti ugni, bet nepasi- 
seke. Paskui jie norėjo troko 
draiveri sustabdyti, bet jis to 
gaisro nemate ir j u riksmo ne
girdėjo. Tai darbininkai eme 
szokti isz troko, trokas gana 
smarkiai važiavo, vieni iszszo- 
ko, kiti iszstumti ir iszgriuvo. 
Du ant smert užsimusze kai jie 
pataikė su galva ant cimentuo- 
to kelio: M. Brantley, juodukas 
isz 330 North Franklin Uly., ir 
Rocco Danato, Italijonus, isz 
254 Mt. Vernon Uly. Visi kici 
sužeisti buvo nuveszti in Bur
lington County ligonbute. Vie
ni susižeidė beszokdami isz tro
ko, kiti buvo labai apdaginti, o 
kiti apsidraskė ir labai susi- 
musze.

SOVIETU
PROPAGANDA

MOKYKLOSE

. NEW YORK. — Mokyklos 
vaikai gauna maža laikrasz
cziuka, kuriame randasi viso
kios naujienos, ir isz kurio mo
kytojos vaikus mokina apie po
litika. Szita laikraszcziuka isz- 
leidžia New York Savings 
Bank ir duoda vaikams už dy
ka. Szitas laikraszcziukas jau 
dvideszimts-szeszi metai kai ei
na. Dabar jame pradėjo spaus
dinti straipsnius apie Sovietus 
ir Rusija, ir mokina vaikus 
kaip visiems Amerikiecziams 
reikia suprasti ir invertinti So
vietus. Jame Sovietai yra in pa
danges iszkelti ir statomi musu 
vaikams kaipo gražus ir geras 
pavyzdys.

Szita laikraszcziuka ima ne 
vien tik Public, vieszosios mo
kyklos, bet taipgi ir Katalikisz- 
kosios. Du kunigai pareiszke 
savo nepasitenkinimą su to
kiais melagingais straipsniais 
ir davė redaktoriui ir paežiai 
Bankai žinoti kad Katalikisz- 
kos mokyklos daugiau tokiu 
laikraszcziu ir straipsniu neno
ri.

Straipsnius tuojaus sustabdė 
ir visu atsiprasze. Kad daugiau 
tokiu skaitytoju musu laikrasz- 
cziai turėtu, tai tuojaus visi re
daktoriai susiprastu ir nustotu 
visokius isz pirszto iszcziulptus 
prasimanymus berasze ir tiktai 
tiesa mums raszytu.

Suėmė Vaikvage

PHILADELPHIA, PA. —
Policija Warsaw mieste New 
York, rado trijų metu vaika, 
Mayer Trobman, kuris dingo 

kokios trys dienos atgal isz sa
vo namu Philadelphijoje.

Policija pranesza kad vaikas 
sveikas ir linksmas ir dabar 
randasi netoli Attica ir laukia! 
savo tėvu. Jie sako kad jie paži
no ta vaika isz paveikslu ku
riuose jie mate laikraszcziuose 
ir kuriuos paskui PhiladelphiJ 
jos policija prisiuntė. Policija 
toliau paaiszkino kad tenai ir
moteriszke yra suimta, kuri bu
vo su vaiku ir prasze ‘ ‘raidos, ’ ’ 
kad juodu pavažinėtu iki mies
to.

Slaptoji policija tuojaus isz- 
važiavo isz Philadelphijos in 
New York patikrinti žinias. 
Eroplanas laukia j u Buffalo 
mieste kuris juos nuvesz in ta 
miesteli.

Suimta moteriszke padavė 
savo varda kaipo Emilia Sobka 
isz New Jersey, ir prisipa
žino kad ji buvo Philadelphijo
je ta diena kada tas vaikas din
go. Ji užsigynė kad ji ta vaika 
pasivogė ar kad ji ka žino apie 
ta vaikvagyste.

GRAIKIJOJE...--......
RINKIMAI IR

SUSIKIRTIMAI

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Rinkimu iszvakerese visi dides
ni miestai ir j u gyventojai nera
miai miegojo. Anglijos karei
viai, ligi dantų apsiginklavę 
stovėjo ir tvarka palaike. Ko
munistai visokius susirinkimus 
darė, parodas renge, sukilimus 
kurstė ir visus žmones kaip szu- 
nis pjudino.

Komunistai nenori rinkimu, 

Sužeisti Kareiviai Linksminasi

Raudonasis Kryžius parūpino musu sužeistiesiems kareiviams visokiu pasilinksminimu. 
Czia kareiviai, kad ir sėdėdami, gali rutuliais žaisti. Rutuliu žaidimas “Bowling” yra la
bai miegiamas sužeistųjų kareiviu sportas. Czia dvi slauges, (nurses) padeda kareiviams 
ta sportą žaisti, ju vardai: Lucille Carey ir Marian Lee. Kareiviai isz kaires in deszine:Paul 
Jackson, Robert Abajiau ir George Rodriguez. Kapitonas L. J. Sheaffer stovi užpakalyje 

ir žiuri kaip kareiviai žaidžia.

win Sibert tik tada paskelba a- 
pie suaresztavimus kai beveik 
visi tie Vokiecziai buvo suiti. 
Jau pirm to apie du szimtai bu
vo suaresztuoti. Vokiecziai 
rengėsi pirmiausia inlyste in 
atsakomingus darbus, prisige-

jie sako kad dabar ne laikas lai 
kyti rinkimus. Jie pataria koki
meta palaukti. Jie gerai žino 
kad dabar jie rinkimus pra lai
mes, už tai jie nori palaukti pa
kol jie insigales ir in augsztes- 
nes vietas insipirks. Anglija 
nusistatė palaikyti Graikijos 
valdžios nusistatymą laikyti 
rinkimus dabar.

Vaiskas ir policija pasiren-
gus visus sukilimus suardyti ir 
žmones numalszinti. Amerikos 
atstovai ežia pribuvo prižiūrėti 
kad rinkimai butu laisvi ir tei- I singi. IrFrancuzijos atstovai, 
ežia pribuvo. Rusija nesiuntė 
savo atstovu nes ji sako kad da
bar ne laikas rinkimams. Kaip 
girdėt tai Karalius Jurgis III 
vėl valdys Graikija.

Szvedai Reikalauja
Daugiau Anglių

LONDON, ANGLIJA. —
Szvedijos delegacija perspėjo 
Anglijos pramones valdžia kad 
Szvedai negali Anglijai prista
tyti medžio jeigiį jiems nebus 
siuneziama daugiau anglių: 
Anglija gauna beveik visa savo 
medi del statybos isz Szvedu ir 
butu tikra beda jeigu dabar 
Szvedai nustotu siuntė. Angli
ja, Francuzija ir Belgija dabar 
Szvedams siunezia anglių net 
isz pat Vokietijos, nes visiems 
tiems krasztams Szvedijos me
džiai yra labai reikalingi. Szve- 
dainenori pinigu, nei aukso, 
nei sidabro, bet reikalauja ang
lių, Anglija pati sau per mažai 
tu anglių dabar turi. Ir Anglijo
je randasi visokiu straiku ir be
darbiu.

1 • T T® 1Fabrikai Užsida
rys Jeigu Minksztu 
Anglių Nedateks

s<-
Jį

1,000 Vokiecziu Suimta, Suki
limas Priesz Amerikieczius Su
ardytas; Rusai Inmokejo $1- 
723,000 Prie “UNO” Fundo;
Amerikos Kariszki Laivai 
Plaukia In Viduržemiu Mares

Amerikos Kareivis
Perdurtas

MUNICH, VOK. — Žydai 
pabėgėliai susikirto su vienu 
Lenku sargu, netoli Municho. 
Amerikiecziai kareiviai pribu
vo ir visus numalszino. Bet vie
nas žydelis ir vienas Amerikie
tis buvo perdurti pirm negu vi
sus perskyrė.

Amerikietis kareivis, Del- 
ford Thompson buvo nuvesztas 
in ligonbute. Dvi Vokietaites 
buvo gerai apdaužytos ir vie
nas Lenku sargas apmusztas.

Skaitykite ‘‘Saule”

WASHINGTON. — Darbo Sekretorius 
Schwellenbach prisipažino kad valdžia negali 
sustabdyti bosą John Lewis, ir kad dabar jau 
minksztos anglies maineriai straikuoja. Apie 
400,000 mainieriu neiszejo in savo darbus ir 
straikos prasidėjo.. Ko Lewis’as tikrai dabar 
nori, tai niekas nežino! Valdžia dabar pasiuntė 
Paul Fuller, kad jis stengtųsi kuo greieziausiai 
szitas straikas sustabdyti ir visus sutaikinti. 
Szitos straikos gali visa tvarka visame kraszte 
vėl suardyti, nes didžiausi plieno fabrikai varto
ja minksztas anglis. Tie fabrikai turi gana ang
lių del kokiu szesziu sanvaieziu, paskui turės už
sidaryti. Be plieno tai beveik visi kiti fabrikai
turės savo duris užsidaryti, ir vėl po visa kraszta 
bus darbininkai be darbo. Valdžia tikisi kad 
szitos straikos bus trumpos, bet John Lewis’as 
nesako. Jis dabar galingesnis už visa Ameri
kos valdžia.

FRANKFORT, VOKIETIJA. — Kovo 
(Mar.) 30 apie asztuoni szimtai Naciu Vokie
cziu buvo suimta ir suaresztuota tose vietose 
kur Amerikiecziai ir Anglai valdo. Jau dau
giau negu deszimts menesiu kai Vokiecziai or- 
ganizavuosi ir slaptai rengėsi sukilti priesz Ame
rikieczius. Per tuos deszimts menesiu Ameri
kos ir Anglijos slapta kariszka policija seke 
tuos sukilėlius, bet niekados nepasiseke suimti 
vadus. Amerikos Armijos 
Slaptos Policijos Generolas Ed-

rinti Amerikiecziams ir paskui, 
kaip Hitleris priesz visus sukil
ti. Penki augszti vadai yra su
imti. Jie savo slaptas draugys
tes tvėrė ir tvarkė jau pernai 
szituo laiku. Bet dabar Angli
jos ir Amerikos kariszka polici
ja juos visus suėmė. j
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Kas Girdėt
| Tai kas isz to jeigu tau in • 
graba. indės bankos knygute 
vietoje rožaneziaus ? t

Sukaktuves Mergaicziu Draugystes

' Ana diena gavome szita laisz- 
ant ifa i$z vienos “Saules“ skaity-(Jeigu mainieriai iszeis 

straiku ir nesusitaikins in tris- tojos: 
deszimts dienu, tai visi kiti dar- Gerbiamas Redaktoriau: 
bai ir fabrikai nukentės, ypa- A^z tik paprasta mergina, ar 
tingai automobiliu fabrikai, ku- kai7p tu ‘ ‘ Saulėje“ sakai tik pa
tiems darbas del visu metu bus piJasta iioba, ir bobos ne per 
sutrukdintas. i baugiausia žino ar supranta.

y ) ... f

Bostone vagiai, pavogė pija , 
na, Įjūris kelis szinitus svai.-u 
svėrė. Pijanas buvo ant v,ir- 
szaus, tai vagiai turėjo ji (re
pais nusineszti ir paskui jzi net 
tris sikvierus, blokus nuvijko in 
antru ranku sztora ir paardavę 
už deszimts doleriu. Manyti kad 
ir vagiai sziandien tuig sunkiai 
ĮdijĮbti. i,

■ baugiausia žino ar 
j'Nors taip mums vyrai §ako. Bet į 
ir jje gali suklysti. . ,

Asz jau ne taip greitai už-! 
pykstu ir retai putas plaku, bet | 
dabar asz pikta. Ir vyrai sako 
kad piktos bobos, kaip paties | 
velnio reikia vengti.

Visi redaktoriai ta paezia 
daina gieda. Jus visi raszote 
kaip musu kareiviai ant karo 

I lauko stojo, kentėjo, vargo ir. 
■lauke važiuoti namo. Paskui 

Butkus s,ako: Įįeskolink pini-'.lus visas merginas gerai iszba- 
gu tiemsužmonems kurie yra tau ra^ ii‘ sakote kad mes ežia na- 
taip dėkingi, kad jie 
kaip tau' atsimokėti..

pabudinimais neturi but mai- 
sziomi.“ Vadinasi, tiek afida-j 
vitams (su visais priedais) tiek j

PRANESZIMAS

SOCIALIS
j PATARNAVIMAS

—Pasiremiant State Depart
ment© jiraneszavinių, sekantieji 
Amerikos Konsulatai liko in
steigti (ar baigiami 
Vokietijoje: ‘ ‘ Beri in,

“atskiri vokai.“
Užsienio paczto tarifo nor

momis apmokėti, vokai su už
tari būti naudojami Į raszu: “ Contains immigration 
———————————— {support documents only,” turi 

but adresuojami:
American Consul (at Stutt

gart or Munich), c/o Depart
ment of State, Washington,

- Ii - CELA‘W 
| !!
1!
nS4

ir S
f 
i

Bremen, 
Frankfort a/M.Hamburg, Mun- 
cben ir Stuttgart.”

Be to, tame paeziame danesz- 
iine praneszama, kad Depart
ment of State, Washington, D.
C., apsiima isz ežia persiusti | 
“tremtiniams, skirtus afidavi-,Į Į

Jus (pabudinimus) ir vizos už-! 
mokesniui skirtus pinigus’ ’ (po 
$10.09 nuo vizos).

Į Tuom tarpu, szis patvarky-. 
nias lieczia vien “Muncheno ir.

! ..... *i Stuttgarto jurisdikcijas. ’ ’

arba pradžia
SKAITYMO 

...ir...

Pinigai (visa fees) mokestis,* 
turibut pristatomi “Money Or
der ar Certified Check “ (Secre- 
retary of State vardu) formoje, 
kartu su paaiszkinamuoju 
laiszku, kur reikia nurodyti ga
vėjo “ vardas-pavarde, jo adre
sas (jei žinomas) ir artymiau- 
sio konsulato instaiga. “

nežino

'žino 
daugiau apie musu.strai'kas, ne
gu mes pątys ežia Amerikoje. 
Jie,vis įsako skaitytojams raszo 
kaip nie,s peszamięs ir kaip vi
sur straikuojainą., Ir paskui į 
prideda kad Rusijoje nėra 
straiku už tai kad visiems ge
rai, kad darbininkai patenkinti 
il’.falbrikantąi ju neisznauidoja. 
Tie laikraszcziai pamirszta pa
sakyti kad Rusai nestraikuoja 
už,tai kad jiems nevalia strai- 
kuoti, už tai kad darbo 'žmoge
lis Rusijoje visai nieko nereisz- 
kia, už tai kad pirmutinis strai- 
korius atsidurtu Siberija ar bu
tu ta paezia diena suszaudytas. 
Jie pamirszta pastebėti kad 
mes galime straikuoti, už tai 
kad j 1 ‘ežia mes turime laisve, 
už tai kad ežia visi lygus, už tai 
kad bagoezius fabrikantas nio 
kuomi nėra geresnis už darbo 
žmogeli.“ ,

Rusijos laikraszicziai

Lietuviai sako kad pinigai 
tai galvažudžiai.

Visos musu bėdos pareina isz 
pinigu: ju turime ar’ba per 
daug arba per mažai. Ir; vienaip 
ir kitaip beda.

Mes, su pinigais ar už pinigus 
in beda papuolame ir paskui su 
pinigais stengiainies iszsįpirk
ti. • . į, ' ■< >. , ■

iSzyksztuoliai ne eikvuoja, o 
eikvuotojai neturi isz ko eik- 
vuoti.

Pinigai jau ne viena pražudė, 
bet mes.vis sau turteliu krauna
me. j

Daug žmonių tik viena knyga 
per visa savo amžių- skaito ir 
pažinsta: tai bankos knygute.

Pinigai turėtu žmogui tar
nauti, bet sziandien žmogus pi
nigams tarnauja.

Žmogus baisiai panaszus in 
žveri: žvėrys maisto jiesz'ko; 
žmogelis aukso.

Žjnogus, apsuka, apvagia, 
aplupa, prigauna ir nuskriau
džia kita žmogų ir paskui pasi- 
aiszkina ir pasiteisina: “Biznis 
tai biznis.“ ...

Bagocziai 'baliavuoja, o pa
prastas žmogelis trupinius 
kramto, ‘bet ir viens ir kits ki
tiems pavydi.

Paprastas vagis pasivagia ir 
pabėga; bet bagoezius moka 
kaip palaukti ir paskui viską 
pasiima ir už tai visi mes ji ger
biame.

Jeigu vagiai nepavogs tavo 
te susikrauto turtelio, tai dak
tarai paims ar lojeriai, advoka
tai pasisavins. Ar vienaip ar 
kitaip, tu to turtelio neliūsi-

mie po saliunus trankomies., su 
kitais važine jame, prie kitu 
kaip mases limpame. O tas 
vargdienis kareivėlis, tas ne
kaltas balandėlis už juriu ma
riu apie mus svajoja ir už. mus 
galva guldo.

'Na, dabar asz tau pasakysiu. 
Mano ‘ ‘ Girl-Frenta ’ ’ drauge 
Mariute buvo ir yra labai gera 
mergaite. Josios Jonukas in 
vaiska stojo in Pacifika iszva- 
žiavo. Mariute jam kas vakaras 
per aszaras laiszkas rasze. Ji 
akis pražiūrėjo, ir tuos pasakos 
.vartelius nurymuojo. Lauke to 
bernelio pargryžtant. Ji nei po 
saliunus nesitrarike nei prie ki
tu nesikaibino. Ji dirbo prie 
Raudonojo Kryžiaus, giedojo bizneli? 
in parapijos chorą, mokinosi 
kaip virti ir kepti ir kaip na
mus užlaikyti. Ji visus savo pi
nigus taupino, cziedino, kad ji 
su savo Jonuku turėtu ant pra
džios gyvenimo. Ji dirbo tik 
del Jonuko, ji taupino tik del’mokes skirtumą tarpe tavo in- 
Jonuko, ji kas vakaras namie eigų ir $100, per menesi.
tupėjo tik del Jonuko, jos kiek
vienas ^atsidūsėjimas buvo tik 
del Jonuko.

Karas pasibaigė, kareiviai 
pradėjo pangryžti. Mariute isz 
to savo džiaugsmo net savam 
kailyje negalėjo tverti. Visi jos 
sapnai, visos jos svajones jau; 4 t

dabar iszsipildys. Jonukas par- 
važiuos.

Laiszkai nuo Jonuko suretie- 
jo ir paskui visai sustojo. Bet 
Mariute ir ta suprato. Jonukas 
dabar rengiasi parvažiuoti ir 
neturi laiko raszyti. Meile vis
ką supranta, viską iszsiaiszki- 
na, viską dovanoja. Tuo jaus ji 
savo Jonuką susilauks. Jau 
daugiau nebus tuszcziu dienu, 
ilgu, nuobodžiu nakeziu. Jos 
Jonukas parvažiuoja.

Už keliu menesiu Jonukas 
pasiuntė telegrama savo Ma
riutei. Jonas dabar jau nebuvo 
Mariutės Jonukas. Jis Califor- 
nijoje, sutiko kokia ten mergpa- 
lai'ke ir apsiženijo. Greicziausia 
pasigėrės buvo kai ta mergpa- 
laike prie jo prikibo.

Dabar man neplepek apie 
moteris, merginas ar mergaites.! 
Ir tokiu didvyriu Jonuku, tu! 
biesuku asz tau galiu tukstan-! 
ežius parodyti. Asz gal tik dur- 
a.n boba, bet kiti kartais da ir 
darnesni. ’ ’

Amerikos seniausia draugyste del jaunu mergaicziu, 
“Camp Fire Girls’’ apvaikszczioja savo 34metu sukaktuves, 
Kovo (March) 17 iki 23. Szitos mergaicziu draugyste tikslas 
parūpinti jaunom mergaitėm visokiu užsiėmimu ir pasi
linksminimu. Karo laiku szito, mergaites daug pasidarbavo 
ežia namie per visokius vajus, drabužiu ir pinigu rinkimus.

Pinigai su afidavitais arba

Lafayette Fish Market
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas: Seredoje, Ketverge 
Petnyczioje. Visiems draugiszkai 

:: patarnauja ::
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. 

Ousterius pristatome in namus.
Turime ir geriu Silkių. Telefonas 273
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VETERANAMS
PAGELBA

Spalio (Oct.) menesio 1944 m., 
kaipo narys Army Reserve 
Corps, po tam instojo in kariuo
mene ir alga prasidėjo. Ar tas 
mokykloje praleistas laikas bus 

paliuosa-

ir

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
‘ * S AUL® ” 

MAHANOY CITY, PA.

1 s
*
<Į

Restauracijoje

PACZTO PATVAR
KYMAI KORESPON
DUOTI SU EUROPA

Jeigu nori žinoti kaip tavo 
kaimynui sekasi ir kiek jis tur
telio turi, nežiūrėk in jo drabu
žius ar kaip jis rengiasi, 'bet pa
žiūrėk in jo žmonos ru’bus ir 
kaip ji madas varinėja.

Skaitykite “Saule”

Klausimas—'Buvusi “ WAC 
mums pranesza, kad ji ketina lekuojamos prie jo 

vimo puniktu ?“
At. — Ne. Tas neskaitoma 

a k t y v a s d a 1 y v a vimas.
Kl. —Pamecziau savo paliuo- 

Žinau, kad 
auti duplikatas 

arba kita isz Armijos. Kaipga- 
Atsakymas — Bet kuri me-’liu praszyti pensijos, kuri man 

nesi kada asmenines ineigos isz. priklauso del sužeidimo, be pa- 
szapos bus mažiau $100, galėsi 'liuosavimo popieru ?
praszyti ‘Readjustment Allow-! At. — Paduodamas aplikaci 
ance.’ Pasiusk Aplikacija inlja “Veterans Administration” 
U. S. Employment Service. Jie' pristatyk notarizuota praneszi-

nusipirkti maža krautuvėle. 
Ji numato, kad bus gana sunku 
isz pradžios vesti ta bizneli. Ji 
klausia: Ar ji gali praszyti san- 
vaitines paigelbos nuo valdžios, * savimo popieras 

.jai padėti geriau insteigti ta t ima kiek laiko g.

Kl. — Mano sūnūs lanke mo
kykla nuo Vasario (Feb.) iki

SKAITYKIT
=> U0 ATTI r” c

JAUCZIASI
NUSKRIAUSTI

j Sako Anglija Su Ameri
ka Laužo Taikos Kon

ferencijos Sutartis

ma apie pametimą savo paliuo- 
savimo popieru. Paduok pilna 
va.rda, dabartini adresa, tavo 
armijos serial iiumera, laipsni 
tarnyboje, kada buvai paliuo- 
suotas ir kur buvai paliuosuo- 
tas. Tavo vietinis Draft Board 
gali pristatyti nuorasza tavo 
paliuosavimo nuo tarnybos.

Kl. — Asz priėmiau “ 
djustament ’ ’ mokeszczius 
valdžios per 8 sanvaites ir 
liau pradėjau dirbti. Bet 

.dalbas jau užsibaigė. Ar 
galiu vėl praszyti “Readjust-

1 ment ’ ’ mokėszeziu ? ’ ’

Rea- 
isz 
vė
las

Skaitykite “Saule

— Mister!— tasai bifsz- 
teikis per daug sudegintas, 
net juodas kaip anglis!

— Tamista turi džiaug
tis, nes anglis sziandien labai 
brangios.

NEW YORK. (LAIC).—Pri- 
mename, kad “Parcel Post“ in 
Lietuva vis “da nepriimami.“ 
Norint siuntinius Lietuvon 
siusti, reikia kreiptis in “pri- 
vaczias firmas.“
• Lietuvon siuneziami laiszkai 
(imamai su Air Mail arba per 
eroplana) “neturi sverti dau- 
giaus 2 uncijas.

Tarp kitoko Air Mail su Aus
trija vis da nėra, nors “First 
Class Mail,” iki 1 uncijos, ir 
priimama.

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

50c., o atlaikysite 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. 35c

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, Vieszkeiio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ha 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; Ražanczius 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: T*ioszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ..........   15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrio's ir Ant nemano. 58 
puslapiu ..................... .............15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas žerk olas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci-

j gonus.
No.

At.—Taip. Pagal ‘ ‘ GI ’ ’ Bi- 
liau.s gali reikalauti $20 per 
sanvaite, o sunaudosi visus 52 
sanvaieziu mokeszczius, jeigu 
nedirbi.

Kl. — Kareivis pranesza, 
Anglija nori visa Konferencija (^a' tul L sąnyaites atos- 

j valdyti, ir kad dabar nėra lygy-' “ '^s nor* ^uot ’ av
bes nes Amerika su Anglija vie-{ !awt^ P^kol tas laikas iszsibai- 
na ranka laiko. Jie sako kad: ^’a'? ’'a<^ Padėti mokslą pagal 
Jie negali suprasti, “kodėl Sdiaus?
Amerika ir Anglija kiszasi in At. — “ GI' Bilius neturi jo- 
Rusijos ir Irano reikalus, ir ko- kiu apszvietos patvarkymu, vy- 
del Anglija reikalauja kad So
vietai pasitrauktu isz Irano, kai 
Anglijos kareiviai 
Graikijoje, Eigipte, Indonezi
joje ir Palestinoje.
prikisza ir Amerikai, nes musu' 

Į

kareiviai vis randasi Kinijoje, liuosuotas sekama menesi.
Sovietai sako kad Amerika ir pranesza. kad jo žmona neszczia 

Anglija dabar nori Rusija isz- ir nori žinoti ar jis gali praszyti 
peikti ir iszjuokti, bet jie sako medikales priežiūros žmonai ir 
kad Rusija neapleis Taikos kūdikiui? 
Konferencijos.

Rusijos laikraszcziai nei žo-'Kūdikiu priežiūros parupini-{ 
džio neraszo apie Perzija, Irana1 was juos padengia. Patariame 
ar Taikos Konferencija. Sunku hnonai nelaukti, bet dabar pa- 
pasakyti ar jie nieko apie tai (lnoti praszyma. 
nežino ar da laukia pakol vai- . -------
džia jiems pasakys kad valia —Uath. AVar Vet., 602 Empire 
raszyti. , State Bldy., New Yoik. j skaitykit “saule” platinki?

MOSKVA, RUSIJA. — So- 
vietai sako kad Amerika su

rams ir moterims kurie da at
ostogauja. Užlaikvmo mokesz-

randasi

Jie taipgi

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Priversta links- 
cziai neims mokami vyrams ir , mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 

‘ užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
i kuris buvo protingesnis už savo poną 

|61 puslapiu .15c
j No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei

i Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

moterims kurie gauna aktyvus 
tarnybos alga.

Kl. —Jaunas marinas bus pa-
. Jis

At. — Taip. Motinystes ir

SKAITYKIT
4 ITT T?n

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

t: 25< ::

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
to jei 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 
pacziuo'as. 76 puslapiu...............20c

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

No. 184 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 apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; 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; Osisczne. 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 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A4t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'' puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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; Eas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nualapin ................. 15'

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

44 pus. 15c
No. 160 Keturiolika istorijų ap** 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa** 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; V ieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapaa; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. lOe

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 00 puslapiu. 25e

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu ................................ ..

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

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

jauni- 
..25c 

Dūkta 
68 

. .15c

Adresas
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Dt‘e<,asJVefea^tv.°N eapleidžia
(Tasa) Turtingi

‘ ‘ Dovanokit! ’ ’ suszuko ant 
galo garsiai ir priszliauže ant 
keliu prie teisdario.

‘ ‘ Kas tau pasidarė ? Sakyk! ’ ’ 
kalbėjo persigandęs teisdarys.

“Anasai,” isztare budelis, 
rodydamas drebanezia ranka i u 
Edvardą: ‘‘Nekaltas!” — “Ne
kaltas klausė teisdarys su 
nusistebėjimu. “Nekaltas ?” 
suszuko kareiviai. “Nekaltas!” 
roke linksmai žmones.

“Taip, nekaltas!” Paantrino 
budelis drebaneziu balsu: “Ru
dasis maluninkas buvo užmu- 
szeju, jis yra vadovu žmogžu
džiu, kurie nuo keliu metu ta a- 
pygarda užpuldinėja, o asz prie 
ju priguliu.” Visi tylėdami 
lauke pabaigos kalbos.

‘ ‘ Tam, kuris atidengtu žmog
žudžius, ’ ’ tese toliaus budelis: 
“paskirta didele dovana, nors 
in ju pulką prigulėtu, bus jam 
dovanota ir nebus baustas; to 
tik dabar mauldauju,” szauke 
meldžianęziu balsu atsivertęs
piktadejas. Teisdarys liepe tuo-------  —-----
jaus ji suraikyti. Marijona ir ku- per savo nožmuma daro pavo- 
nigas apsikabino nelaiminga' jinga. Iszsiuncziau dabar musu 
Edvardą, o tukstaneziai pilkt- žandarus, prie kuriu prisidėjo, 
žodžiavimu ant rudojo malu- kad iszdraskytu ta žmogžudžiu 
n i riko pripildė aro. Teisdarys lizdą. Tie nenaudėliai neiszsi- 
isztares kelis žodžius in karei- suks nuo užtarnauto baudimo.

suimti I “A-a!” Suriko Verner’is su
kindamas žila usa: “Ir asz ten 
turiu būti!” Ir sugryžo namon 
kuo greieziausiai pasibalnojo 
arkli, kuris ji paskutiniuos me-

<
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Harold Newhouser su Hank 
Greenberg lavinasi ir prakti
kuojasi del beis-boles in La
keland miesteli, Floridoje. 
Jųdviejų algos imant siekia 
daugiau $100,000 in metus. 
Tai ne taip jau paprasta alga 

sporto.

visu, iszsiunte, juos 
žmogžudyius; suimtasis 'bude
lis apsiėmė juos nuvesti tvirtin
damas, jog žino ju visas slapt- 
vietes malūne.

Edvardą insodino in vežimą tuos tarnavimo ne iszvieno pa-
teisdario, o kunigas ir Marijona 
atsisėdo szalia jo ir prie tuks- 
taneziu palaiminimu gryžo m 
miestą, 'kur iki iszpainiojimo ; 
painaus mazgo, Edvardas turė
jo būti namuose daktaro.

Kitas pulkas, isz žandaru po- 
licijantu, mieszczioniu ir kai- 
miecziu, leidosi spareziai kaimo 
lirikon, kur gyveno rudasis ma- 
luninikas.

Verner’is gulėjo savo kamba- 
rije, lovoje ir melde Dievo su 
kareziom aszarom, kad suteiktu 
jaunam prieteliui užtektinai 
pajiegu ir drąsos, prie persikė
limo in ana posvieti. Staiga isz- 
žadino ji linksmi klykavimai, 
kurie vis artinosi. Instin'kty- 
visžkai prisiartinęs prie lango, 
dirstele ant ulyczios ir pamate 
artinant isi vežimą, apsupta 
gauja nudžiugusiu žmonių.

“Ka tai reiszkia tas džiaugs
mas?” Paklausė su nenoringii- 
mu vieno isz praeiviu.

“Eiksztik, ” szriktelejo už
klaustasis: “o galiu eiti isz lai- 
žy’bu kad ir tu su mumis džiaug- 
siesi; sztai szitam vežime gryž- 
ta mus Edvardas, jis yra nekal
tu, viskas pasirodė.”

Iszgirdes tai Verner’is taip 
smalkiai užtrenkė Įauga, kad 
liet tame stiklai sutiszkejo, ir 
pasiskubino, pavojingai, nu- 
szokdamas nuo laiptu (trepu) 
ant žemes, sustojo uždusęs pas 
duris karietos ir, beveik kaip 
beprotis, spaude ranka tai Ed
vardo, tai Marijonos, tai vėl 
kunigo, ir garsiai gyre geruma 
Visogalinczios Apveizdos.

“Delko to vienio girdžiu var
dą rudojo maluninko?” Pa
klausė atvėsės biskyti nuo pir
mo džiaugmo, nusistebejes Ver
ner’is.

“Jis yra užmuszeju,” tarė 
teisdarys: “ir virszininku pul
ko kuris nuo seniai ta apielinke

‘O-
I

patraukė su-savim bledingas Nieks tau rodytis netur!” pamaži stodamas: “Taip pasi- landos, kada ateis pagalbus del nenorėdamas iszdildyti 'kr.uyi,- 
pasekines, o reikėjo didžiausio Suriko perpykęs maluninkas, leidusiu neturėjau niekad savo pabėgimo laikas. Kareiviai su nu ir baisingu atminimu. Ten 

pulke, koki yra dabar.” Vėl at- kirviais stengėsi iszmuszt var-(susirinkusieji gana jau pamate 
sisedes, taip toliaus kalbėjo: tus, kurie, ant galo nuversti nuo ir iszbego isz neramios tamsos 
“Ar nebūtu geriaus, kad eitu- beguliu su trenksmu griuvo ant. in szviesa. .
me in Francuzija ? Parduosiu žc-mes. linai Drieszinosi žmog-Į Skubiai surakino piktadejus 
savo maluna ant vieszos Imita
cijos, pasidalysim pinigus ir 
leisimės in kelia kaip jum pa- viams.
tinka mano užmanymas?

“Eisim paskui tave!” 
Įėjo trumpai 
draugai.

suerzintas 
in pakajin- 
Paszauktas

g TARADAIKA į

Vilkesbare viena vaikinėti 
nelaime patiko, 

Kada su kitu susitiko,
Mat, vaikinelis pinigus turėjo, 
O tas kitas gerus laikus turėti 

norėjo,
Vyruką in Skrantona nuveže, 

Saliune per diena uže,
valandose. Ir'ant kokios ten ulyczios

in Francuzija ? Parduosiu žemes. Ilgai prieszinosi žmog-j Skubiai surakino piktadejas 
žudžiai po vadovysta Peledes1 poroms, sužeistuosius susodino 
grudantiemsi per vartus karei- m tam tikrus del ju paskirtus 

Ant galo turėjo begri I vežimus, ir palengvele artinosi, 
'nuo žudančiu szuviu ir staugda-1 turėdami pryszakyje Verner’i, 

’ VI T»-l W» 1 Al-i 4- /"A r7 /X >-> ZA r 1 » > V)Rikte- mi sulindo in maluna, kur uždą-[ prie miesto. Zmoneę veržęsi, in ;
nežiūrint antapsimanstija ryti turėjo paliauti baisiaja ko- vidurį malūno,

I va. Pasinaudodamas isz abel- gynimo kareiviu, mete indegin- 
“ Visados iszsiskirste, laikais' nos netvarkos, iszejo maltiniu- tus nuodėgulius in kluoną (sku- 

nematau nei vieno per kokias kas isz savo slaptvietes, sėdo jrda) ir svirnus (kietis) ir nepo- 
dvi sanvaites, kaip tai buvo ne-‘ ant arklio ir su nuostaigumu ! ilgam augsztai pakilusi liepsna 
seniai, kada norėdamas nu- nusiminusio, persilaužė per ko- 
szluoti du kriminiriku, turėjau'vojaneziuju eilias. Keli raiteliai dejų lizdą.

Uzauktis tavo pagelbos,” taip leidosi paskui ji, 
I kalbėjo maluninkas in Peleda, j ko nuo jo lakaus
I kuris ant to galva lingavo.'maustė, kad iszsigelbes, ;kada jo gryžtanezius kareivius. Kokis 
!“ Kaip turėsim Szveicarija už- arklys pakirstas gerai paleista tai buvo skirtumas tarp klykau- 
pakalije saves, tik tada liuesai kulka, žvengdamas isz skaude- janeziu žmonių, o iszsigaiidusiu 
atsikvėpsiu.” ' jimo, po juom sugriuvo. Kulka iszblyszkusiu, suimtu piktade-
“Tegul bus taip,” pritarė vi-’ toji buvo isz 

si.
Ponas Edvardas jau galėtu'is

apvertė in pelenus visa pikta-

ii, bet toli atsili-i Linksmai szukaujanezios mi-
i žirgo. Jau nios iszejo isz miesto pasitikti

vojaus isznesze, prisirisz? sena 
karda prie szono, o irisidėjas il
gus pisztalietus, leidosi szuolin 
prie vartų, o isz ten laukais prie 
malūno, atgaivintas senoviszku 
narsumu.

Tai]) stipriai spaude penti
nais arkli, tolaik 'be darbo sto
vėjusi, kad tas, lyg perliptas 
skubumu savo pono, tai]) insi- 
leke, kad visi už ji bijojosi, ma
tydami ji taip lekenti.

Vežimas sustojo priesz na
mus teisdario, kuris Edvardą 
su sesere ir kunigu insivede pas 
save. Marijona matydama iszsi- 
gelbejusi 'broli, norėjo neszti 
motinai ramia žine, bet teisda
rys ir klebonas sulaikė ja nuo 
to 'žingsnio.

“Greitas džiaugsmas galėtu 
ir taip jau silpna motina už- 
muszti, dėlto palikit tai man, 
kad ligone pritaisycziau prie 
netikėto džiaugsmo.” Tas daly
kas patiko ir žilas klebonas 
važiavo su Marijona in kaima, 
kur da daug žingeidžių in malu
na grūdosi, atsisveikindami ant 
trumpo laiko Edvardą.

Edvardą, paguldė in lova nes 
staigus perėjimas ant laisves

Ant Gavėnios
Graudus verksniai arba pasi- 

budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5 L Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10ęb Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20ęb Maldų Vaini
kėlis knygute 75^.

Saule, Mahanoy City, Pa.

atsargumo, kad 
driksnes (nervus) 
guma pagražinti, 
gydytojas rado ji labai pavo
jingame padėjime, liepe jam 
nuleisti kraujo ir nesitraukė nei 
ant žingsnio nuo jaunikaiezio 
gulinezio sunkioje karsztligeje. 1 

11. f

Malūne buvo nepaprastas ju- 
1 dėjimas, iki szioliai visada 
i czion diena tuszcziuose kam'ba- 
riuose buvo, lyg garbe, tylu, ka-' 

■da atbulai nakti praeivys nesy- 
iki girdėjo vaikszėziojima, ati-' 
daryma ir uždarymą daugelio 
durelių ir sumiszusius Balsus.1 
Bet nieks neiszsidrasino ka pa
sakyti, nes visi, iszskyrus drau
gus, bijojosi ir nekente rudojo 

, maluninko. 
j
■ Kada naktis\ liūdna kireju 
1 pridengė visa apygarde, rodos 
i kad ten pabunda požeminis 
krutumas pasilsio
Aplink apvalu (rundina) stala 
užpakaliniam kanibarije malū
no sėdėjo daug barzduotu žmo
nių. Kiti vėl gulėjo ant paklotu 
sziaudu ir visi lyg ant ko tyko
jo. Ant sienų kabojo blizgan- 
czios szaudykles ir kitiginklai, 
pilni vyno asoeziai bepaliovos 
ėjo isz ranku in rankas.

“Kur sziandien maluninkas .
I taip ilgai užtruko? ’ ’ Paklausė 
I 
iaugsztas, liesas, su pasziurpu- 
sias ir nedaliai žiūra vyras. Bu
vo tai tas pats, kuri maluninkas 
sutiko ant kalno Piloto, o kuri 
gauja žmogžudžiu praminė Pe
leda.

‘ ‘ Neklausinek, ’ ’ atkirto ki
tas: “Tikrai kad prisižiūri tam 
regėjimui nes mus Tamosziuks 
(tai]j vadino budeli) sziandien 
žudau ta varksza, kaip jis ten 
vadinasi.”.

‘ ‘ Edvardas Sterriburg ’as ? ’ ’ 
Sumykė piktas Peleda iszjuo- 
kiancziai: “Acziu likimui, kad 
man daleido sulaukti tos valan
dos,” dadejo nenaudėlis su lat- 
riszku juoku.

‘ ‘ Mes apie tai žinome, ’ ’ juo
kavo vienas isz gaujos: “Tu ne
apkenti Sterriburgu, ant tavo 
sveikatos, brolau! Vynas man 
sziandien labai patinka.” Cini- 
nes taures stukeziojo viena iii 
kita, o isz visu krasztu susirin
kę iszmetos žmonijos gere czio-J 
nai viens kito sveikata.

Czion invažiavo vežimas in 
kiemą. “Tai turbūt malunin
kas,” tarė Peleda, neužilgo in- 
ženge in tarpa draugu malunin
kas.

“Lai gyvuoja vadas!” Suri
ko visi, ir isziianjo suskambėjo 
taures ant jo sveikatos.

“Tik pamaži, prieteliai pa
maži tik, perdaug rėkaujate, 
bukite atsargus-, nes toks neat
sargumas tankiai turi blogas 
pasekmes.” Taip isztares, atsi
sėdo, isztusztino paduota jam 
taure ir insimanstines pasirėmė 
galva ant abieju ranku.

“Ka taip manstini?” paklau
sė Peleda, pertraukdamas tyla; 
“Esi iszblankes, pasakyk, kas 
yra priežasezia tavo iszblyszki- 
mo ? ’ ’

“Nieko, pliuszkus zauny to
jau ! ’ ’ Kolio jo ji maluninkas. 
“Tik apsimanstijau apie mus, 
nes kokia tai slapti priejauta 
kužda man, kad Szveicarijoje 
neilgai busim. Nors iszsisukau 
nuo pirmutinio priepuolio, vie
nok la'biaus mane dabos ir ar 
greieziaus ar vėliaus viskas pa
sirodys.

“Tavo teisybe!” Kalbėjo
vienas isz susirinkusiu, buvo 
tai gaspadorius pilkosios kar- 
cziamos “Man rodžias kad...” j

nuvežliojo, 
In viena vieta užėjo.

Bet vaikinelis nebuvo toks 
durnas, 

Turėjo proto invales, 
Ženocziui gera pamokslą davė, 

Pinigu daugiau nedavė.
Kas ten daug atsitiko, 

Tik tiek žinau vaikinei! 
nelaime patiko, 

Bet kiti iszgelbejo, 
Fainos už ji užmokėjo,

Ir vyrukas sugryžo namo. 
Mano kurna dagirdo, 

Bet ant nelaimes nebage 
susirgo, 

* * *
Ir negalėjo papieszti, 
Kad apie tai daneszti.

Asz už ja sziandien
1 užvaduosiu,
Apie kėlės mergeles 

pasakysu,
Viename vietoje merginos 

keletos, 
Nes vaikine niekam 

netikusios,
Viena kita pravardžiuoja, 
Ir tankiai biauriai kolioja. 
Kožna turi būda kiloki, 

Kad tiktai save iszjuokti, 
Radosi viena tarp ju davaclna, 

Malsziai pasielgė visada.
Vardo del josios neiszkiliuoja, 

Tegul tik Baltruviene 
pasveiks,

Tai ji su koeziolu užteiks, 
Ir užduosu gerai. 

* * *
Nekurios mergelios nežino 

kas meile yra, 
Bile tiktai gauna vyra,

Ar tai su Jonu ar Antanu, 
Bladu ar Vincu.

Neturi su kožnu užsidėti, 
Nes isz visu,

Randasi daug greit-tikiu, 
Mano kaip gerymo užpundis, 

Ta jau ir viską padaris, 
Sutartuves ir sugertuves.

Tuom laik juokai pasidaro, 
Vaikino akys atsidaro, 

Plusta ant merginu, 
Jok nepristoja vaikinu. 

* * *
Arti Detroit žinau viena, 

bobelia, 
Ne kam tikusia žmonelia, 

Turi kiaura būda,
Ir labai protą menka.
Daug apie ja sziandien 

nekalbėsiu, 
. Ant kito karto atidėsiu.

Jeigu da karta dagirsiu, 
Tai su koczelu užkirsiu, 
Czionais policija nieko 

negiliuoju,
Tiktai tegul pasivaktuoja.
Taip, apsisaugok bobele, 

Da visko paporyt negaliu, 
Jeigu da karta pliauszkent, 

pagausiu, 
Tai liežuvi nupjausiu.

pisztalieto Ver
ner’io? kuris pamatęs bėganti, 

zsileido ji vytis, Nemanstyda- 
mums pasakyti, kas anam svie-1 mas ilgai, szove in ji malunin-
te dedasi, sake su iszjuoka vie-i kas, bet nepataikė, o Verner’is 
nas isz žmogžudžiu: “Duocziau taip stiprai jam.in galva kardu 

kad galeeziau smeige, kad be jausmu sugriu- 
su mumis ’bus, vo: Verner’is greitai priszo'kas 

kraujas už- į kuo atsargiausiai užriszo žais- 
O kas su mumis da, maluninko, gulinezio ant sa

vo užmuszto arklio.
‘ ‘Gerai! gerai! ’ ’ Reik e raite

liai, kurie jau artinosi: “Svei- ' 
kinam tamsta, Vernėr’i! Bet ka 
darai ? Mums rodosi apraiszioji 
žaizda to nenaudėlio!”

“Taip, tamstos,” tvirtai at
kirto Verner’is: “Nebūt man 
smagu, kad tas bmurybe taip 
lengvai iszsipirktu. ” A’isi nusi
juokė isz jo mielaszirdystes ir 
laikydami žmogžudžiu vada vi- 
durije, sugryžo iszkilmingai in 
maluna. Ir ežia jau buvo atlik
tas darbas, nes isz dalies surai- 
szioti, isz dalies sužeisti ir už- 
muszti žmogžudžiai guli ant že
mes. Peleda gulėjo tarp lavonu 
Iszblyszkes ir drebėdamas sto
vėjo budelis, žiūrėdamas in isz- 
naikinima, kuri jo pripažintis 
padare.

“Nuyesk mus in paslėpta 
skiepą, kaip esi prižadėjus!” 
Tarė balsu liepianczio perdeti- 
ms skyriaus kareiviu, iszsigan- 
dusiam budeliui.

“Duokit man szakali.” Pa
davė jam, o jis, žinodamas visas 
vietas, nuvede kareivius ne
tvirtu žengdamas siauru ir ga
na ilgu karidorium, ir sustojo 
prie stipriai uždarytu duriu. 
Iszmusze jas, nulipo siaurais 
iszsukvtais trepais žemiu ir in- 
ejo in žema skiepą, isz kurio at
sidavė smarve ir, rodos, gesino 
szakalius.

Baisus tie urvai buvo nedo
rybes vieta, kur žmogus neatsi
mindamas apie žmogiszkuma, 
su szaltu krauju savo broli žu
dė. Baisus regėjimas pasirodė 
ten inejusiems: kruvini drapa
nų sklypai, ginklai maskos, 
krepsziai, virves, retežiai gulė
jo szian ir ten iszmetyti. Visi 
dabar atsigryžo iii szona, kur 
jiems budelis nurodė. Prade jo 
ten kasti ir neužilgo dakase 
minkszta daigta, o iszmetus da 
kelis spatus žemes, pamate du 
sužeistu lavonu. Nevienas ne
laimingas pastvertas, kuri 
žmogžudžiai atvilko, czionai 
savo dvasia iszleido. Velniszkai 
intaisyta slapyne neleido prasi 
muszti balsui, szaukianeziam 
ant pagelbos, ir neiszgirstas tu
rėjo likti prieszmyrinis riksmas 
ir apmirti požeminiuose ir 
drėgnuose skiepuose. Kraujas 
tirsztai apkepęs ant sienų tos 
baisos vietos liudyjo apie tan
kiai atliekamas piktadejystes 
ir prilipo nuo daugel metu, lyg

už tai brangiai, 
dasižinoti, 'kas 
kaip mumise 
stengs ? ” — “ 
gales'būti?” Juokavo per-kyt- 

Riebus kąsnis kir- 
ir nieko daugiaus!” 

ir sugryžk in 
sanvaieziu, o 
kaulalavoui

res Peleda: 
minams
Užmuszk gyvuli 
ta vieta už keliu 
:pamatysi tiktai
(szkeleta), kirmėlių nuėsta. Ne
vienas gyvulys yra gebsnus, 
drūtas, arba ir kiltingas — tai
gi turi protą, kaip žmogus, del- 
to tik jis, o ne gyvulys turi am
žinai gyventi? Visas prigimi
mas žmogaus yra taip intaisy- 
tas, kaip ir gyvuliu. Žmones ir 
gyvuliai miega, geria, maitinasi 
vagia, barasi ir užsimusza vie
nas kita, tai-gi mažai czionais 
skiriasi. Kaip gyvastis iszleks, 
pridengs kelios saujos žemes 
lavona ir ant to pabaiga.

Ir kas man amžinastis ? ” Su- 
szu'ko szypsodamasis ir visi su 
juom pradėjo garsiai kvatoti.

“Tavo teisybe!” Kalbėjo 
maluninkas: “Su gyvaseziu 
viskas pasibaigia. Garbe, ne
kaltybe, dorybe, kam tie blizga- 
leliai? Tuom nieks sau nei ska
tiko neuždirbs. Sziandien isz
siunte viena nekalta prieszais 
jo valia in dangiszkas ramy bes, 
kada tuom tarpu mes, kaltiejie, 
sau sveiki, linksmai girsnojam 
(geraujam). Kad užtai butu ko
kia bausme,” taip piktžodžiavo 
bedievis: ‘ ‘ Delko ta Visogalinti 
Esybe neiszgel'bejo nekalto ? 
Szalin, szalin, su tuom visu!” 
Tarė juokdamasis su iszkilmin- 
gu veidu: “Kaip kraujas gyslo
se paliaus plakės, jau jo. Kas 
ten?!”

“Kas ten?” suriko visi nu- 
blaiikdami isz baimes. Malunin
kas priėjo prie lango, bet vos 
dirstelėjo in ulyczia, atszokda- 
nįas suriko: ‘ ‘ Iszdavejyste! ’ ’ 
‘ ‘ Pražuvom! ’ ’ Murmėjo žmog
žudžiai: “Namas apstatytas 

! kareiviais, griebkimes už gink
lu!”

“Nepražuvome da,” szauke 
Peleda: “Gėdėkitės jus, szesz- 
kai, smertis arba pergalėjimas 
tegul buria musu papareziu.” 
Tai kalbėdamas, szove per Įau
ga isz pisztalieto, o gerai patai
kęs padėjo ant vietos viena ka
reivi.

Maluninkas nulipo tropais, 
pasibalnojo arkli ir pasislėpė 
tvarte (stalde) laukdamas va-

ju, kurie nei tunines ( vasali
nes) stovyles nuo vežimu žiurė
jo. Verner’is nusėdo nuo arklio r ' ■ -• t..
ir parengė kambarius del nau
ju savo syecziu, o kada viską 
surengė, skubinosi kiek galėda
mas in namus teisdario,. idant 
jam, kaip ir Edvardui viską isz- 
pasakoti. Kada ten nuėjo neda- 
leido jam su Edvardu matytis, 
o tuom la'biaus kalbėti su juom. 
Gydytojas, apsakė jog, Edvar
das neiszlaikys, jai koks netikė
tas susijudinimas ji apimtu, nes 
jo pervirsz suerzintos dirksnes 
(nervai) galėtu suvis iszirti.

“Vieszpats Dievas neapleis 
mano ponaiezio, juk iszvede ji 
isz juodo pažvelgimo. Ir dabar 
ji turės savo globoje. Kas Die
vui atsiduoda, teisingai gyvena 
ir gimdytojus guodoja, tas nie
ko tegul nebijo, kad ir didžiau
siame pavojuje. Jai sanžine yrą 
gryna, tai ir kūnas nesužeistas 
tuojau pasveiks; bet kur duszia 
yra kankinama isz metineji- 
mais sanžines, • ten ir stipriau
sias kūnas nedalaikys. Viskas 
su Dievu, niekas be Jo!” Taip 
kalbėdamas sėdo Verneris ant 
žirgo, nesimatęs su Edvardu 
puolė sugryžes namon, pailsės 
nuo tos dienos darbu, ant lovos, 
ir neužilgo užmigo saldum mie-
°‘U.

—BUS DAUGIAU—
_____________ _ '•*.

PR ANESZIM AMS!
Jeigu kas isz musu skaityto

ju turi savo draugu ar giminiu 
adresa Lietuvoje, galite jięms 
užraszyti “Saule.” Kaip jus 
ežia skaitoties ‘ ‘ Saule ’ ’ taip ir 
jusu draugai ir gimines mylėtu 
tenai Europoje pasiskaityti.

‘ ‘ Saule ’ ’ tai yra vienatinis 
Lietuviszkas laikrasztis, kuris 
nesikisza in jokius partijų gin- 
czus ar barnius, ir nepaiso nei 
partijų nei sroviu, bet visiems 
Lietuviams kaip tarnavo taip, ir 
tarnauja. “Saule” skelbia ži
nias isz Amerikos lietuviu gy 
venimo, kasdienines visos Ame
rikos žinuteles, paaiszkina ka 
kiti laikraszcziai sako ar raązo 
ir paskui teiraujasi dasižinoti 
kas net paežio j e Lietuvoje da
rosi; nors ežia sunku ka tikra 
dažinoti nes Sovietai visus ži
nių kelius užkirto.

Tai geriausia dovana isz 
Amerikos in Europa, taipgi ir 
in Kanada musu draugams Lie
tuviams yra “Saule.”

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
UikraawxMk PASKUBINKITE j J J

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 :: «

SAULE PUBLISHING CO*,
Mahanoy City, Pa., JJ. S. A.
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y S A TJ L E ” MAHANOY CITY, PA.
bes bažnyczioje ir parapijos 
kapinėse. Paliko savo mylima 
motinėlė, du brolius: Joną ir 
Vincą taipgi seseri A. Skarnu- 
liene.

1946 APRIL 1946
SUN MON TUK WED THUR FRI SAT

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Amerikiecziai Komu-'
I

nistai Priesz Churchilli
Naujas Finu

Prezidentas
Klumocziams Darbas Gerai Pataiko

I SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

limos Vietines
'—•i. Antanas Popols'kis, nuo 

6Į5 W, Centre Uly., likos skau
džiai sužeistas in galva, per nu
puolimo medžio nuo virsžiaus 
freit-karo, laike dahbo prie Ma
hanoy City kasyklose. Gydosi 
namie.

•—' Balandis - April.
—■ Panedelyje pripuolė Ang

liakasiu szvente, atminimo die
na nuo aplaikima 8 valandų 
darbo. Kasyklos nedirbo.

— Lenku Klebonas Kunigas 
Jonas J. Sielecki, atsisveikino 
su parapijonais isz Szv. Kazi
miero parapijos mieste, ir isz- 
važiuoja in Filadelfija, kur jis 
apims Szv. Stanislavo parapija. 
In jo vieta pribus Kunigas Jo 
nas 8. Baruch isz Szv. Kantios 
parapijos Filadelfijoje.

— Utarninke Szv. Prancisz- 
kaus Paulietb: Seredoj Szv. Ri
kardo; Ketverge Szv. Izidorio.

—• Gerai žinomas visiems 
senukas John B. Keiser, 87 me
tu amžiaus nuo 430 E. Pine Uly. 
numirė Petnyczios vakara 7:08 
valanda, Warne ligonbute Pot- 
tsvilleje, nuo plaucziu uždegi
mą. Velionis prigulėjo prie Szv. 
Fidelis parapijos. Paliko du 
aunu ir dvi dukterys. Laidos 
Jltarniriko ryta.

—į Marcziuloniu ir Tomulo- 
niu broliai atidarė nauja valgo
mu daigtu krautuve ant 917 E. 
Pine Ulytezios.

Girardville, Pa. — Jonas Ku- 
igrys, 59 metu amžiaus, likos su
žeistas in tiesa koja laike dar
bo Hammond kasyklose. Ran
dasi Ashland ligonbute.

— Pone Marijona Gustai- 
tiene aplaike- žinia, kad josios 
sūnūs kareivis Cpl. Vincas ran
dasi prie Amerikos armijos 
[Vokietijoje.

Pittston, Pa. —Isz Old Forge 
numirė Pranas Barsztis, nuo 
309 Sussex Ulyczios. Jisai pri
gulėjo prie Szvento Kazimiero 
parapijos. Paliko paezia Ona, 
szeszis sunns: Prana, Juozą, Jo
ną, Benedikta, Petrą ir Stasi; 
seseri Ona Dieganiene ir szeszis 
anukus ir anūkes. Laidotuves 
invyfko Kovo 19 diena su Szv. 
Misziomis Szv. Kazimiero baž
nyczioje, kuna palaidojo para
pijos kapinėse. ■—M.M.—G.

NEW YORK, N. Y. — 
Kai buvęs Anglijos Premieras
Churchillis apsistojo in Wal
dorf-Astoria vieszbuti isz kur 
jis rengėsi pasakyti prakalba, 
darbininku unijos nariai bai
siai pyko ir nutarė protestuoti 
ir apie ta hoteli marszuoti kad 
parodžius savo nepasitenkini
mą. Apie 2,000 tokiu žmonių vi
sa diena marszavo apie ta hote
li.

Naujas Laivyno
Mokytojas

Kapitonas Thomas James 
Hamilton, isz Columbus, 
Ohio yra paskirtas fut-bolo 
mokytoju Amerikos Laivyno 
Akademijoje. Jam pagelbi- 
ninku paskirtas Edgar E. 
Miller.

BAISI NELAIME
KASYKLOSE

MONIES, FRANCU A. — 
Apie 51 angliakasiai likos už
griauti laike ekspliozijos Libs- 
court Kompanijos kasyklose. 
Ekspliozija kylo nuo užsidegi
mo ‘ ‘ dampo. ” 11 anglkikasiai 
žuvo, daug sužeisti ir apdeginti 
kiti spėjo iszbegti.

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Kupstas turėjo operacija Ash
land ligonbute.

Plymouth, Pa. — Gerai žino
mas Mateuszas Tumasonis, 249 
McGinnis Uly., numirė Kovo 22 
ir palaidotas Kovo 25d, su apio- 
gomis Szvento Kazimierio baž- 
nyczioje ir parapijos kapuose. 
Velionis paliko dvi seserys.

Taipgi Kazimieras Andrie- 
kus, nuo 635 Lee Ulytezios nu
mirė. Palaidotas Kovo 22 d., 
su Szv. Misziomis, Szvento Ka
zimiero ‘bažnyczioje ir parapi
jos kapinėse.

Luzerne, Pa. — Senas gyven
tojas A. Buszkeviczius 890 Ben
nett Uly., numirė Kovo 21 die
na ir palaidotas Kovo 23 d,, su 
apiegomis Szv. Marijos bažny
czioje, Kingstone ir parapijos 
kapinėse. Velionis paliko savo 
patežia ir deszimts vaiku, daug 
anuku ir anūkes ir viena pro- 
anuka.

7 Wilkes-Barre, Pa., — Jau
nikaitis, muzikos ir sporto 
riiegejas Leo Tamulynas, 22 me
tu amžiaus, sūnūs ponios R. 
Tamulynienes, nuo 92 N. Mea
de Uly., numirė Kovo 23 d., ir 
palaidotas Kovo 27 diena.su 
£zv. Misziomis Szvencz. Trejy-

New York miesto gubernato
rius Dewey paprasze policijos 
prižiūrėti kad sveczias Chur
chillis neturėtu jokiu nemalo
numu nuo tu pikeziurnu. Poli
cijos sztabas pasiuntė net 1,400 
policijantu, kuriu vienatinis 
darbas buvo apsaugoti Chur
chilli nuo Komunistu.

Tai visiems mums tikra gie
da, kad musu valdžia turi prisi
pažinti kad sveczia pas mus tu
ri būti policijos apsaugotas. Ir 
da didesne gieda kad ežia net 
pati laisve yra varžoma. Už tai 
kad Churchillis tik prasitarė 
priesz Stalina, tai jau visi rau- 
donskuriai sukilo ir reikalauja 
kad Churchillis atsipraszytu. 
Tai kur laisve ir laisves pirsz- 
liai!

Mes galime savo valdžia kal
tinti ir iszkoneveikti mes gali
me pati savo Prezidentą kriti
kuoti, mes galime visus valdi
ninkus vardais iszvardinti ir 
pravardžiuoti, mes galime vi
sus juos gerai iszbarti ir net 
iszkolioti ir vis skaitytis gerais 
ir isztikimais piliecziais. Bet 
mums nevalia nei vieno skerso 
žodžio pasakyti priesz Stalina. 
Stalino žodis yra szventas ir 
Molotovas yra jo pranaszas, vi
si lenkite savo sprandus ir ati
duokite jam prideranezia garbe 
ir szlove.

Premieras Daktaras Juho 
K. Paaisikiwi gal bus paskir
tas užimti vieta Field Mar
shal Carl Gustav Manner
heim kaipo Finlandijos pre
zidentas. Mannerheim pasi
traukė isz prezidentystes del 
savo sveikatos. Jis yra 78 me
tu amžiaus ir jau keletą kar
tu ketino atsisakyti.

---------- ir-----------

Kandidatas Armijoje

Leitenantas Pulkauninkas 
Harold G. Hoffman buvo 
New Jersey valstijos guber 
natoriumi, ir dabar vėl nori 
stoti in rinkimus, bet Armi
jos Sztabas jam sutrukdė kai 
jam insake kad jis turi gryžti 
in Armijos ligonbute del savo 
sveikatos. Jis rengiasi stoti 
in kandidatus del tos guber
natoriaus vietos kaipo Re- 
publikonas.SKAITYKIT

ESF “SAULE” 
PLATINKIT!

Gražuole Ir Jos Paveikslas

Kareivis Campbell Gordon isz Lancaster, Calif., sėdi ant 
krieslo prie kurio gražuole Peggy Neel, Raudonojo Kryžiaus 
darbininke stovi. Tas paveikslas buvo nutrauktas New Cale
donia karo laiko. Raudonas Kryžius ta paveiksią pavartuojo 
del plakatu.

Czia gražuole Peggy Neel žiuri in savo paveiksią kuri 
kareivis Gordon jai rodo. Kareivis Campbell Gordon vėl sto
jo in vaiska, o Peggy Neel dabar namie gyvena in Searcy 
miesteli, Ark.

NEW YORK. — Kai suvažia
vo isz visu pasaulio krasztu at
stovai in ta Taikos Konferenci
ja, tai pristigo klumocziu. Isz-1 
versti kalbas, visokius nutari
mus ir taip visokius reikalavi 
mus in tiek daug kalbu tai rei
kia beveik visa armija klumo
cziu. Fraricuziszkai ir Angels- 
kai tai daug advokatu moka, į 
bet su kitomis kalbomis tai tik
ra beda. Bet nežiūrint visu kliu- 
moeziu, beveik viskas būva isz- 
versta in kitiems suprantama 
kalba in valanda laiko. Taikos 
Konferencija da vis jieszko ge
ru kalbos žinovu, klumocziu ku
rie dabar gali gerai užsidirbti. 
Bet czia reikia jau labai moky
tu žmonių, kurie ne tik kelias 
kalbas gerai moka, bet kad jie 
tu kalbu net ir dvasia turėtu, 
nes czia reikia ir greitai ir gerai 
labai svarbius dalykus versti 
isz vienos kalbos in kita.

Anglijos Iszdavikas

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia suėmė ir da
bar be jokios kaucijos laiko ka
lėjime Daktara May, kuris So
vietams iszdave daug paslap- 
cziu apie musu ta sprogstanezia 
“Atom” bomba kai jis buvo 
Kanadoje.

Daktaras May užsigina ir sa
ko kad jis nieko panaszaus nė
ra padaręs. Major General 
Groves pranesza kad Daktaras 
May susirinko daug žinių ir pa- 
slapcziu apie musu darbus ant 
tos sprogstanezios bombos kai 
jis buvo Kanadoje. Generolas 
Groves daktara paskui paszali- 
no isz darbo bijodamas kad jis 
jau ir taip per daug žino.

Anglijos valdžia Daktara 
May dabar laiko kaip tikra ša-
vo kraszto iszdavika.

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Kuzma Skripkorius liko Tur-j 
ting Ponu. 78 puslapiu, . . 20ė.

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko1 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meile* prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* b 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldo*.
Maldos pirm Iszpažintie*.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdama* nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.

Atsidusejimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda, prie Panos Szvencziausio*. 
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. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda pris Panos Szvencziausio*.
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. 
Ministranturas.

Saule Publishing Co., 
MAMANOY CITY, PA.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja hunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono* Numeras 78. 
*20 W. Centre St., Mahanoy City

Gražuole Eugenia Griffith, 
isz Yeadon, Philadelphia, Pa. 
moka labai gerai isz szautuvo 
szauti. Ji yra cziampijone vi
su moterų ir merginu. Ji ei
na inžinieriaus mokslus in 
Drexel institute of Techolo- 
gy. Jai retas kuris vyras pri- 

silygins su szautuvu.

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
gele, misziu maldos su paveikslais, 
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir 
|Naujo Testamento 25c; Kabalas su
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant 
Kalno Alyvų 15c., Burtininkas ir 
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa- , 
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Eustakijusas apysaka isz pirmu am- 

'žiau kriksezionybes arba iszganymas
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata 
ligoniams knygele apraszio apie 350 
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Celibatas ar
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo ir 
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva, 
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3 
tuzinai už $1; Prova Detroito katali
ku lietuviu su socialistais už dalinimą

Karas. Automobilius
Ir Mirtis

WASHINGTON, D. C. — 
Kai tik karas užsibaigė, tai ka
ras automobilius pradėjo dau
giau žmonių žudy ti negu tas ka
ras. Rugpjuczio valdžia paleido 
gazoliną nuo sztempu, nuo var
žymu ir tuoj aus visi pradėjo vėl 
važinėtis ir viens kita žudytis. 
Automobiliu nelaimes už dvie
ju sanvaieziu pakilo net tresde- 
szimta nuoszimti.

Per tas dvi sanvaites dau
giau žmonių žuvo ant musu 
vieszkeliu su automobiliais ne
gu ant Tarawa salos per kara, 
kur buvo kruviniausi susikirti
mai su Japonais.

Rugsėjo menesyje per auto
mobilius žuvo 2,830 žmonių. 
Po tam tai kas menesis žuvo ir 
dabar žūva apie trys tukstan- 
cziai. Nelaimiu su automobi
liais pernai buvo daugiau negu 
7,000,000. Prilyginus prie karo, 
automobiliaus tai karas visai 
nebaisi. Greicziau tave giltine 
isztiks ir pasivys ant vieszkelio 
automobilyje negu ant kaor 
lauko.

lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
lais 35c, Dzian Bambos spyeziai ii’ pa
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
ras kristaus inpedinis $1.50; Aficie- 
rus ii’ Kareivis. Tak vese visokobla- 
gharodija 15c; Dainų knyga apie 107 
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas 
Savizrolas su paveikslais juokingi 
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko 
raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
jas vyrams ir moterims apie lyties da
lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa
veikslais $2.50; Laime ir Planetų isz- 
dejimai raszant paikutes 25c; Saules 
ir Planetų kelias su paveikslais saules, 
žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip 
jos veikia musu skrituoli žeme 50c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu 
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 
niežulio $1.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c;Ko- 
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c; 
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
85c. Adresas:

M. ŽUKAITIS,
336 Dean St.. SPENCERPORT. N.Y.

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

Amžinas Pesztukas

Szitas pasenės ir surūgęs 
senelis yra amžinas pesztu
kas ir pikeziurna. Jis jau per 
penkios deszimtys metu ne
apleidžia nei vienos progos 
pribūti in Washingtona ir 
prieszintis kiekvienam val
džios instatymui. Jis yra se
na, sudžiuvusi ir nusususi lie
kana nuo ‘ ‘ Generolo Coxey 
armijos,” kuri marsziavo in 
Washingtona su savo protes
tais 1894 metuose. Jis nepai
so ka valdžia nutarė; jis prie- 
szinasi ir gana. Dabar jis 
prieszinasi priesz ta Anglijai 
paskola.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 

[ raszti “Saule.” Pra- 
j linksmins jiems gy-[ 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata sipnsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. *1 Įj

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

diena.su

