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Isz Amerikos
PER 14 METU JESZ- 

KOJO DUKRELES
KURI ISZSIŽADEJO 

MOTINOS.

Cocalico, Tex. — Rose Cliff- 
Įbrd, kuri buvo dingus per 14 
metu, isz namu, likos surasta 
ana diena per paliciją kuri jos 
jeszkojo per visa taji laikaKa- 
da palicija davė žine senai mo
tinai, apie suradimą jos duk
ters ir motina pribuvo pasiim
ti ja namo, dukrele vietoje ap
kabint sena motinėlė ir džiaug
tis isz suradimo, tai paszauke 
piktai: “Asz nenoriu su tavim 
eiti, tu esi man visai nepažins- 
itama.” Sudžia paliepė dukte- 
rei nusiduot namo su motina, 
kuri per aszaras negalėjo isz- 
tart žodelio ant tokio iszsiža- 
dejimo nelabos dukreles.

ISZDURE SAU AKIS SU 
ŠPILKA.

Jackson, Ind. — Aktoris Am
brose Casius, ana diena iszdure 
tsau abi akis su špilka ir visai 
apjako. Du menesei adgal Ca
sius szove in savo paczia, isz 
pavydumo, pataikindamas jai 
iii aki nuo ko motere apjako 
lant vienos akies todėl vyras no
rėjo panasziai atkentet už 
įskriauda kuria jis padare savo 
pioterei.

BULVE JI APSAUGOJO 
NUO RUMATIZMO.

Kenosha, Wis. — James Ro
gers, locnininkas grosersztorio, 
turi sudžiovusia bulve kuria 
nesziojasi kiszeniuje per dvide- 
iszimts metu o kuri ji, kaip jis 
sako, apsaugojo nuo rumatiz- 
jno.

James sirgo labai ant ruma- 
tizmo. Vienas isz ju senu kai
mynu patarė jam kad jis ne- 
sziotu kiszeniuje bulve o ruma- 
tizmas dings. Paklausė rodos 
savo kaimyno ir per ta laika, 
daugiau kaip 20 metu, daugiau 
neserga rumatizmu. Sziadien 
toji bulve yra sudžiovus kaip 
rieszutas.

MERGINOS MAITINOSI PI- 
NACAIS PER TRIS 

MENESIUS.
Sacramento, Calif. — Mai- 

tindamosios tiktai pinacais 
(rieszutais), dvi merginos isz- 
laike taji bandymą per tris me
nesius, daugiau nieko nevalgy- 
damos kaip tik pinacus. Profe- 
soris Conway, isz valdiszko 
bjuro, norėdamas svietui paro
dyt kad pinacai yra geru mais
tu ir gali užlaikyti žmogaus 
gyvastį, iszrinko dvi merginas 
■ant tojo iszbandymo. Merginos 
suvalgydavo pinaeu už 15 cen
tu ant dienos arba $1.50 ant 
sanvaites o $4.20 ant menesio.

Viena mergina pasakė, po 
užbaigimui tojo iszbandymo, 
“ Jaucziausi sveika per visa ta
ji laika bet daugiau pinaeu ne
valgysiu kol gyva busiu nes 
jau jie man net pabrido.”

Gal Rodysis
Paveiksluose

Vienuolikos menesiu am
žiaus dukrele William Al- 
tevogt’o, isz Brooklyn, N. 
Y., aplaike pasiulinima ro
dytis krutamu j u paveikslu 
dirbtuvėj, Hollywood, Ka
lifornijoj. Mergaite prade
da pasirenginet in kelione 

su nauja skrybėlaitė.

NESUPRATIMAS ŠUKELE 
DIDELE BAIME.

Milwaukee, Wis. — Nesmagu 
atsitikima padare bankui First 
National, miestelyj Ambridge, 
kėlės mylės nuo czionais, vie
nas isz tos bankos depositoriu. 
Kokis tai žmogelis atėjo in ban
ka su bankiniu czekiu kad jam 
iszmoketu. pinigus. Kasierius, 
nepažines žmogaus, negalėjo 
iszmoket jam pinigu be liudi
ninko aiszkindamas jam kad 
atsivestu žmogų kuri banka pa
žysta o be to negales jam isz- 
moketi, pridedamas: “no moni, 
John.” Žmogelis, manydamas 
kad banka neturi pinigu, iszbe- 
go laukan ant ulyczios su dide
le baime rėkdamas: “No moni, 
banka subankrutiiio. ” Kiti 
ateiviai iszgirde tai, pradėjo 
grūstis in banka atsiimti savo 
pinigus per ka banka turėjo 
iszmoket apie deszimts tuks- 
taneziu doleriu in ketures va
landas. Net ant rytojaus žmo
nes dažinojo teisybe ir vela su
dėjo pinigus in banka.

VYRAS VOGĖ DEL MIRSZ- 
TANCZIOS PACZIOS ISZ 

BADO.
Reading, Pa. — Vaistine pa- 

iicija suome koki tai Motiejų 
Stauffer, 28 metu, kuris pavo
gė isz sztoro 150 doleriu. Kada 
ji pristatė priesz sudžia ir ta
sai iszklause apie jo prasižen
gimą, sudžia paleido ji ant 
liuosy’bes. Stauffer buvo pri
verstas vogti nes jo motere mi
rė isz bado nes namie nesira
do jokio maisto o vyras nega
lėjo aplaikyti jokio užsiėmi
mo. Gyveno jis ant szmotelio 
dirvos netoli miesto.

DU DARBININKAI RADO 
5,000 DOLERIU IR DINGO.
Gary, Ind. — Du darbinin

kai, iszkraudami sena geleži 
isz freitiniu vagonu, rado se
noje geležinėje paipoje, 5,000 
doleriu. Darbininkai pasiemia 
pinigus dingo isz miesto ir lyg 
sziai dienai ju nesurado, no- 
rints palicija ju jeszko. Kitas 
darbininkas mate kaip jie da- 
lino*si pinigais ir dasiprato kur 
juos surado.

SURADO SAVO 
PACZIA

NEMATE PACZIULES PER 
DAUGELI METU, SURADO

JA PER PAGIALBA 
LAIKRASZCZIO.

Baltimore, Md. — Laimingas 
varduves turėjo Ludvikas Sa- 
vinski, kuris nemate savo pa
cziules per kelis metus, many 
damas buk toji kenezia varga 
tevyneje bet staigai netikėtai 
su ja suėjo dienoje jo varduvių.

Praeita meta Ludvikas isz- 
siunte pacziulei 300 doleriu ant 
keliones in Amerika. Moterei, 
nubodus paskui vyra, nelauk
dama pinigu ant kelio nuo gi
miniu ir sumanė važiuoti in 
Amerika pas savo vyra. Dide
liam varge radosi motere kadi 
pribuvo in New Yorka, persi
tikrindama kad Amerika susi
deda isz didesnio szmoto ‘žemes 
ne kaip jos gimtinis kaimelis ir 
ne taip lengva bus surasti savo 
vyra kurio adreso neturėjo i- 
buvo negalimu daigtu surasti 
jos vyra.

Tuom laik Ludvikas raszi- 
nejo laiszkus pas savo pacziu- 
le in tėvynė o kas apraszys jo 
nusistebėjimą kada pacztas su
gražino viena isz jo laiszku su 
prieraszu ant koperto buk jo 
motere senei iszkeliavo in Ame
rika. Draugai davė Liudvikui 
patartina kad apsigarsintn 
laikraszcziuose kad pajeszko 
savo pacziules. Ant giliuko ta
sai laikrasztis — tasai sura- 
mintojas visu nuliudusiu ir 
pavargusiu prietelis — gavosi 
in rankas nelaimingos moteres 
kuri, perskaiezius žinute, tuo- 
jaus iszsirenge pas savo vyra 
ant paduoto adreso ir pribuvo 
ant paežiu jo varduvių pas nu- 
iiudusi vyra. Ludvikas turėjo 
puikias varduves ant kuriu už- 
siprasze savo visus draugus ir 
kaimynus.

KRAMTĖ TABAKA NUO 
8 LYG 94 METU.

Philson, Md. —- Seniauses 
gyventojas szio miestelio, Ben 
Hastings, kuris tomis dienomis 
apvaiksztinejo 94 metus gimi
mo sukaktuviu, kalbėjo in su
sirinkusius sveczius buk pra
dėjo kramtyti tabaka kada vos 
turėjo 8 metus ir be paliovos 
da kramto lyg sziai dienai.

IR VAGIS TURĖJO MIE- 
LASZIRDYSTE.

Leisenging, Pa. — Du ban
ditai, su maskoms ant veidu, 
sulaikė automobiliu kuris va
žiavo in Filaddlfija. Banditai 
atėmė nuo Wiliamo Pearsono 
50 doleriu ir pradėjo rėkauti 
negalėdami pasidalint pinigais. 
Pearson melde j u kad nutiltu 
nes automobiliuje randasi jo 
serganti motere kuria veža in 
ligonbute. Vienas isz banditu 
iszreiszke norą sugražinti jam 
puse a Įimtu inigu. Kitas tame 
užmanyme pritarė. Tokiu budu 
Pearsonas aplaike 25 dolerius 
adgal. Banditai dingo tamsu
moje nakties.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

VOKIECZIAI EINA
ANT PARYŽIAUS

Antverpas Ir Visa Belgija Paimta; 
J*

600 Žmonių Užmuszta Louveine
VOKIECZEI PAĖMĖ 
110,000 IN NELAI
SVE, APLINKINĖJE 

ST. QUENTIN

Paryžius, Francija — 
Vokiecziai kasdiena 

artinasi areziau prie Pa
ryžiaus, Francijos. Ap
linkinėje St. Quentin 
atsibuvo kruvini mu- 
sziai, kuriuose paimta 
in nelaisve 110,000 
Francuziszku kareiviu 
ir užmuszta didelis 
skaitlis. Toje tai vieto
je Vokiecziai badai tu
rėjo net 60,000 apgink
luotu tanku, kurie už
klupo ant Francuzu 
kaip amaras.

Allijentai aplinkinėje Belgi
jos ir Francuziszku rubežiu bu
vo užklupti per Vokieczius 
staigai ir neturėjo laiko ant 
apsigynimo. Toje tai aplinki
nėje allijentai neteko apie szim- 
ta tukstaneziu kareiviu kurie 
likos paimti in neaisve per Vo
kieczius.

Badai kada Vokiecziai už
klupo ant Rotterdamo, bom
barduodami taji miestą, užmu- 
sze apie 50 tukstaneziu žmonių.

Antverpo miestas ir visa Bel
gija gavosi in Vokiszkas ran
kas ir ten iszpletota Svastikine 
vėliava ant visu valdiszku na
mu. Daugiau kaip 600 gyvento
ju likos užmuszta aplinkinėje 
Louvain ir keli tukstaneziai su
žeisti. Didesne dalis miesto 
randasi griuvėsiuose ir sude: 
ge.

Vokiecziai tvirtina buk in 
szeszes sanvaites ineis in pati 
Paryžių o Anglija sunaikins 
isz oro su eroplanais. Bet neži
no ar pasiseks Hitleriui tasai 

Iužmanymas jeigu pirma pats 
sau sprandą nenusisuks.

ISZDIRBYSTA AUTOMOBI
LIU PADIDĖJO.

Detroit, Mich.—Automobiliu 
iszdirbysta padidėjo ženklyvai 
praeita sanvaite, tai yra ant 99, 
030 automobiliu ir troku o už
praeita sanvaite tam paežiam 
laike buvo iszdirbta 98,480 au
tomobiliu ir troku. Automobi
liu pramonysta pranesza, kad

Belgai, prijausdami kad ju sklypelis bus užkluptas per Vokieczius, pradėjo apleisti 
savo tėvynė, kurie galėjo, ir pabėgo in Anglija, bet gal ir czionais nebus saugu apsiginti 
nuo Hitlerio persekiojimu nes Hitleris kerszina užklupimu ant Anglijos.

praeita meta likos padirbta 
daugiau kaip du milijonai vi
sokiu automobiliu ir troku.

SUPLAKĖ PASTURGALI 
PACZIULEI.

Mainesville, Pa. — Už tai 
kad žentelis paklausė geros ro
dos savo uoszvio ir iszplake ge
rai pasturgali savo jaunai pa
cziulei, su kuria buvo apsive
dęs vos tris menesius, taip ant 
jo užsirūstino paeziule Helena 
Rogers, kad ji pamėtė ir da ap
skundė už sumuszima. Jauna 
paeziule turėjo papratima lan
kytis kas diena ir naktimis ant 
krutamuju paveikslu isz kuriu 
sugryždavo vėlybu laiku. Nu
bodo vyrui tasai lankymasis 
ant paveikslu ir ėmėsi aut bu
do atpratint paeziule nuo tan
kaus atsilankymo ant ju. Da
bar moterele nenori sugryžti 
pas vyra tvirtindama buk luo
mas moterystes jai visai kitaip 
persistato ne kaip apie tai 
maustė priesz apsivedima.-

ISZ GAILESTIES PRIĖMĖ 
KATALIKISZKA TIKĖ

JIMĄ.
St. Louis, Mo. — Gray Fost

er, vienas isz czionaitiiiiu ad
vokatu priėmė Katalikiszka 
tikėjimą. Priežasties tojo pasi
elgimo neiszaiszkino bet jo 
draugai kalba buk priėmė jis 
Katalikyste isz priežasties mi
rimo savo paezios, kuri buvo 
Katalike. Kunigas O’Shea, isz 
Szv. Jono parapijos, apkriksz- 
tino advokata.

Belgijos Pabėgėliai Pribuna In Anglija

NELAIME SU
ANGLINIU TRUKI

VIENAS UŽMU'SZTAS.

Phillipsburg, N. J.— Janina 
Zakreskiute isz Scranton, Pa., 
likos užmuszta ant vietos, o jos 
sesute Margarieta, 4 metu, Jo
nukas 12 metu ir William’as Ir 
Fosyth Cahhvell sužeisti nelai
mėj susidūrimo su angliniu tro
ku. Visi likos nuvežti in War
ren ligonbute. Maksas Bar- 
kovski, 30 metu varytojas tre
ko likos nesužeistas.

ATSIMOKĖJO PUIKEI UŽ 
MIELASZIRDYSTE.

Bethlehem, Pa. Nedėlios 
vakara, kada pati Petro Kobu- 
so gamino vakariene, atėjo prie 
duriu kokis tai valkata apdris
kęs ir melsdamas jos kad jam 
duotu ka pavalgyt. Mielaszir- 
dinga moterele tuojaus iszeme 
isz pecziaus mėsos ir pavalgy
dino apdriskusi vargsza. Varg 
szas iszeidamas padekavojo ir 
pasakė kad už jos mielaszir- 
dyste kai atsimokės. Ant ryto
jaus motere, imdama malkas 
kuriui, rado jose koki tai maz
geli. Būdama akyva kas jame 
radosi iszriszo ir rado jame 
dvideszimtine bumaszka. Isz 
pradžių mane buk ja turėjo 
kas isz netycziu pamesti bet 
vaikai pasakė motinai kad ma
te kaip iszeinantis vargszas nu
mėtė koki tai pundeli in mal
kas. — Buvo tai užmokestis už 
jos gera szirdi.

UŽ SAVO TEISINGYSTA 
APLAIKE $500.

Kenton, Ohio. —• Marion 
Clark, tarnaite czionaitiniam 
lietelyje, sziadien yra turtin
gesne 500 dolereis, kuriuos ap- 
laike nuo Mrs. Chase Right- 
mire, kaipo dovana už jos tei- 
singysta suradime ir sugrąži
nime jai deimantu ir kitu bran
giu žemeziugu vertes 60 tuks
taneziu doleriu kuriuos surado 
moteres lovoje laike klojimo.

Motere Rightmire apleido 
hotel i taji ryta ir nusidavė tru
kiu in Clevelanda bet ant trū
kio važiuodama apsižiūrėjo 
kad neturi savo krepsziuko su 
brangenybėms. Ant artimiau
sios stoties iszlipo ir auftomobi- 
lium sugryžo in taji koteli kuri 
buvo apleidus. Kotelyje daži
nojo apie suradimą jos brange
nybių ir apdovanojo teisinga 
tarnaite penkeis szimtais dole
riu. Mergina sako kad tai bus 
jos pasogas kada isztekes.

MOTERE TURĖJO NET 59 
OPERACIJAS.

Excelsior, Pa. —• Mare Ri- 
kovskiene, kuri randasi Sha
mokin ligoubuteje, kurioje gy
dosi ant nulaužtos kojos, aplai- 
kytos 1922 mete, buvo jai pa
daryta net 59 operacijos isz vi
so, nuo kada susižeidė koja.

§ Kitados szirdis moteres 
buvo kaip drutviete kuria 
szturmu reikėjo paimti bet 
sziadien toji drutviete nesigi- 
na nes lankei pati užklupineja 
ant vyru.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Viskas pabrango ir brangs

ta su kožna diena, visi rugoja 
sziadien ant brangenybes kur 
tik pasisuksi. Kokia ant to ro
dą?

Rodos ant to nesiranda nes 
trustai sziadin valdo viską o ir 
lenciugines kompanijos. Musu 
perdetinei kongrese, kurie tiek 
prižada priesz rinkimus, yra 
tiktai bernai trusitu ir kapita
listu ir daugiau nieko.

Vienatine ant to rodą yra pa • 
mesti sportavimą ir girtuoklys- 
ta ir rėdytis kopigiausia ir pa- 
czedžiausia. Nemanykite kad 
toji auksine Amerika visados 
bus laimingu sklypu kur desz- 
roms tveria tvoras o auksu isz- 
deda ulyczias; czionais eina 
kova už gyvenimą kas kapta, 
■sunkesne o prispaudimu^^ka
pitalizmo vis didesnįjį /

Ana diena likos aresztavof 
tas Philadelphijėj senas uba
gas kuris geisdamas apsisau
goti nuo badines mirties, turė
jo susirinkęs pustreczio tuks- 
tanezio doleriu. — Gerai kad 
žmogelis czedino ant juodos va
landos.

Budas nekuriu žmonių yra 
panaszus in abroza; viena pu
se puikei maliavota o isz kitos 
puses tik audeklas.

Atsiminkite apie tai visados 
kad vienam ir tam paežiam 
darželyje auga rūtos ir dilge
les;

Beveik visose Lietuviszkose 
parapijose užstojo szventas pa- 
kajus ir netrukus visi klykavi
mai per laikraszczius gaus ga
la. Jau iszmintingesnieji susi
prato kad parapinei sumiszi- 
mai ir ergelei neatnesza nie
kam jokios naudos ir priek tam 
nužemina musu tauta akyse 
kitu iszpažinimu.

Tula moterele, isz Kaliforni
jos perspejineja buk moteriu- 
vaikatu daugiau privis ir kož
na diena ju dauginasi. Ar tasai 
perspėjimas iszsipildys tai ne
žino. Moteres vaikszcziot peks ■ 
ežios nemyli o kabintis ant 
freitu nemoka bet kelios mergi
nos ir tai padare nesenei kurios 
nuvažiavo isz New Yorko net 
in Hollywood jeszkoti darbo 
paveiksluose. Sziadien ubagau
ja “raidus” automobileis ant 
plentu. ,

Nereikia abejoti apie iszra- 
ditna važinėti dykai automo- 
bileis. Mušti nekurtos rūteles, 
aplinkinėje Mahanojaus gerai 
žino būda važinėjimo automo- 
bileiš nes nekuriu nyksZCziai 
jau iszdilia nuo praszymo rai
dų.

Berta Waugh, isz Indiana
polis, Indiana, spiriasi kanecz 
persiskyrimo nuo savo vyro už 
tai, buk jis mete in ja su neda- 
keptu pajum. — Gal tasai vy
rukas netėko kantrybes valgy
damas tuos pajus. Da gilinki* 
tosios įmoltereles kad vyras ne- 
mete in ja su plyta.

“Mano draugia, kaip tu isz- 
rodai,” — tare motere in api- 
plyszusia maldaknyge kuria 
įszęme įsz kuparp, kuria,; atsi- 

veže su savim isz Lietuvos.I 
Bet motere atsiminė kad mes 
apdarome puikei senas knylgas 
ir prisiuntė ja mums. Dabar ji 
džiaugiasi isz knygos ir pasa
koja. savo kūmutėms apie pui
ku apdaryma knygos.

Amerika nerimauja. Prezi
dentas Rooseveltas Ketverge Į 
savo kalboje in svietą iszaisz- 
kinO kad Amerika turi būti pa-' 
sirengus ant visko sziadien. | 
Prezidentas meldžia kongreso j 
kad paskirtu beveik, bilijoną 
doleriu ant apsiginklavimo del 
padirbimo nemažiau kaip 50 
tukstaneziu eroplanu ant ap
gynimo savo pakraszcziu.

Viso, 272,021 ypatų Suv. Val-| 
stijose buvo gydomi ant džio
vos Amerikoniszkose ligonba- 
tese. Tasai gydymas kasztavo 
sklypui 70 milijonu doleriu 
vien tik 1938 mete. Beveik 79,- 
300 ypatų radosi tame mete li- 
gonbutese jeszkodami pagial- 
bos.

Vera abejones v.ul ; . ■ i-oi ■
’.a: ■ ••

Nėra abejones kad kuo dau
giau platinsią kare ant visu 
fruntu, tuo daugiau naudos vi
sokiu innagiu ant žudymo žmo
nių. >se B

Telegramai pfanesza buk 
muszin-osė Belgijoj, drutviete- 
je Fort Liege, Vokiecziai nau
dojo toki gaza “kuris suszaldo 
žmogaus nervas.” Tasai gazas 
badai atima žmogaus valdžia, 
atima jis visas pajiegas karei
viui, kuris po tam buna netin
kamas prie musziu.-

Hitleris baugina buk tuom 
gazu užims visa Anglija ir 
Franci ja. Vokiecziai užginezt- 
na kad jie naudoja toki gaza.

Valdžia dabar labai rūpinasi 
kas kiszasi plaukimo laivu per 
Panamos kanala. Generolas 
Stron apreiszke kongresui di
deli pavoju Panamos kanalui., 
i’szneszimui ji in padanges. Sa
ko jisai kad laivas, prikrautas 
dinamitu ir plaukdamas per 
kanala galėtu kanala sunaikin
ti in kėlės minutes ir tokiu bu- 
du perskirtu Amerikoniszka 
flota in dvi puses.

Žinių agentūra isz Havasa 
pranesza iii Francija kad 
Vengruose užėjo didėlis neuž- 
ganadinimas ir pasiprieszini- 
mas tarp Vokiszku aficieriu ir 
kareiviu kaipo ir tarp Austri- 
jokiszku ir Prusiszku aficieriu.' 
Badai Verne ir Kurta Hora ka- 
rcivei atsisakė eiti ant karisz- 
fo franto. Kurta Horoje buvo' 
suszaudyta vienas kareivis isz 
kožno penkiolikos, kurie atsi
sakė eiti ant frunto.

Laike darbo statymo naujai 
namu Verone, Italijoj, darbi-į 
įlinkai užtiko ant skarbo isz i 
laiku Lomgobardu. Tasai skar-i 
bas, susidedantis isz brangiu 
žemeziugu, auksiniu ir sidab
riniu papuoszu, likos sudėtas 
valdiszkam mažėjui kuriame 
randasi visoki senoviszki už
liekni.

Verte tojo seno skarbo žinti- 
nai apskaitė ant keliu milijonu 
lira. Manoma kad tasai skar- 
bas turėjo prigulėti prie kokio 
kunigaiksZczi-o. Paskirta per 
Valdžia kamisija dabar tyri
nėja taji skarba.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

GEROS SZIRDIĘS 
:: ŽMOGUS ::

^JYVTINO seniau vienas tur
tingas ir labai geras žmogus.

Ir noromis kiekvienam padė
davo ir buvo jam neapsakomai, 
malonu, palengvinus audimui j 
vargus. Dažnai jis iszkeldavcn 
pietus pavargėliams ir kiekvie
nas kas tik norėjo, galėjo eiti Į 
tada pas ji gerti ir valgyti.

Viena isz tokiu dienu, kada Į 
szis didžturtis buvo iszkeles 
neturtėliams pietus, jis užsise-' 
do ant arklio ir nujojo apžiū
rėti savo dvaro. Joja jis pagi
riu ir mato: labai vargingas 
žmogus iszsijuosės kerta ir lau-' 
žia kurui sausas szakas.

Didžturtis sustojo ir pra- 
szneko in žmogeli:

— Ar-gi tu nežinai kad ma
no namuose sziadien pietus 
pavargėliams ? Pasiskubink 
kad tuojau butum tenai, ten ta
ve pavalgydys, duos dar ir pi
nigu.

—- Ne, ponai asž ten neisiu,— 
atsake varszds: — asz pasiry
žau palto! nevalgyti svetimos 
duonos, pakol szitos rankos 
nors ir biedna bet vis-gi sziaip- 
taip galės pramaitini mane ir 
mano szeimyna. Didžturcziui 
patiko žmogaus atsakymas ir 
jis tarb in save:

— AsZ skaieziau save nuo- 
szirdžiausiu žmogum bet sztai 
suradau, žmogų dar geresnes 
szirdięs.

v.tžTiuih

Kas Minuta
§ Amerikai kasztuoja 80 

doleriu kas minuta užlaikymas 
ir prižiūrėjimas Indijonu.

§ Gazolino kompanijos do
vanoja savo kostumeriams kas 
minuta po 300 žemlapiu, kas 
meta. Kompanijoms kasztuo
ja tasai iszdalinimas žemlapiu 
(road maps) deszimts doleriu 
kas minuta.

§ Ukystes departamentas 
Amerikoj iszduoda po 400 do
leriu kas minuta pagerinimui 
keliu ir plentu 48 valstijose.

§ Ant užlaikymo slaptu 
agentu, kurie sziadien dirba be 
pasilsio, valdžia iszduoda po 
$2. kožna minuta.

Nenorėjo Paskerst 
Szita Kiaule

Szita kiaule, kuria užau
gino nuo mažo parsziuko, 
Mrs. Katre Schneidet, isz 
Sea Cliff, Long Island, ne
norėjo nuo jos atsiskirt ant 
pasiprieszinimo kaimynu, 
kad ja laike darželyje ir 
vietoje ja paskerst, motere 
persikraustė in kita vieta 
kad tik nesiskirt su savo 

mylima kiaulaite.

Trys Vyrukai Kuriu Metai Sudaro 276 Metus Szokimas Su Parasziu- 
tais Isz Aukszto

Szitie trys vyrukai, kuriu metai sudaro net 276 metus, ana diena atsižymėjo po idša
Amerika, isz trijų priežasczlu: Pirmutinis yra “Shoshone Johnny”, 100-metinis Indi- 
jonas, kuris pribuvo isz Death Valley, pamatyti krutamuosius paveikslus in Hollywood. 
Vidurije, Jean Couterie, 106 metu senukas isz Kanados, kuris moka gerai varyti rateli 
ir austi gelumbia. Treczias yra Charles Dean, 70 metu, kuris buvo vienas isz banditu ku
rie apvogė truki Great Northern Stillwater, 1898 mete, užka dabar likos aresztavotas.

APDRAUDA DAR
BININKAMS IR JU

SZEIMYNOMS
Po Sociales Apdraudos Aktu. 

Straipsnis 4
, Szeimynos Apdrauda.
Sociales Apdraudos Aktas yra 

Kongreso priimtas instatymas. In- 
steigia dvi ruszis sociales apdraudos 
— bedarbio apdrauda ir senatvės — 
ir likusiu naszlaicziu apdrauda del 
darbininku ir ju szeimynu. Aprūpina 
viesza pagelba betureziams seniems, 
akliems ir vaikams.

Sociales Apdraudos Aktas tapo 
priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 
m. Szie straipsniai stengs paaiszkin- 
ti skaitytojams ju teises, naudas ir 
pareigas pagal instatymo senatvės ir 
likusiu naszlaicziu aprupinima.

Straipsnis 6.
JEIGU ESI JAUNAS.

Jeigu esi jaunas darbininkas 
prie darbo, kuris ineina in so-, 
ciąles apdraudos sriti, tav® ap
draudos teises yra tau dvigu
bai svarbios del ko jie reiszkia 
tavo szeimynai. Tavo algos, 
jaunam būnant, yra suskaity
tos ant tavo sociales apdraudos 
sanskaitos ir pagal tu algų, 
gausi menesine apdrauda kuo
met pasensi. Bet jeigu tamsta 
numirtum, tavo sociales ap
draudos sanskaita yra apsauga 
tavo žmonai ir vaikams jeigu 
esi vedes arba tavo vaikams 
jeigu esi darbininke ar naszle. 
Jeigu esi nevedes ir užlaikai tė
vus tai tavo apdrauda juos ap 
saugos.

Apdrauda greieziaus auga 
ankstyvuose metuose ir ji grei- 

. cziaus auga žemos algos darbi
ninkams. Jeigu tamsta uždirbi 
$50. per menesi per virsz 30 
metu, .prie užsiėmimo, kuris in
eina in sociales apdraudos sri- 
ii, tau sulaukus 65 m. amžiaiis, 
apdrauda pasieks $26. per me
nesi kuri suma yra daugiaus 
kai puse tavo vidutines algos 
per dirbanezius metus. Tavo 
žmona, jeigu turi 65 m. am
žiaus, ar kai ji sulauks 65 m. 
amžiaus, gautu $13., tai abudu, 
kartu, gantui $39. per menesi 
iki gyvasties. Jeigu darbinin
kas pirmiaus numirtu, tai nasz
le gautu naszles apdraudos isz- 
mokejima. isz $19.50 per mene
si. Jeigu darbininkas nevedes, 
ir palieka tėvus, kuriuos jis už
laikė ir jeigu tie tėvai sulaukė 
65 m. amžiaus ar daugiaus, 
kiekvienas isz ju gautu $13. per 
menesi. Bet jeigu jie dar nesu
laukė .65 m. amžiaus, kai dar
bininkas mirė, jie gaus apdrau
da kuomet sulauks tu metu.

Daleiskime, kad darbinin
kas numirtu, iszdirbes tik tris 
metus prie užsiėmimo, instaty
mo inimto. Sakykime kad tas 
darbininkas paliko naszle ir du 
mažus vaikus. Jeigu per tuos 
tris metus jis uždirbdavo iki 
$50. per menesi, tai jis uždirbo 
apdraudos iki $20.60 per mene
si. Ir todėl jo naszle gautu 
$15.45 per menesi arba tris- 
ketvirta dalius darbininko ap
draudos sumos ir kiekvienas 
vaikas gautu puse darbininko 
sumos ar $10.50 per menesi. 
Tas reiszkia, isz viso $36.05 to 
darbininko szeimynai. Kiek
vienas vaikas gautu savo dali 
pakol pasiekia. 16 m. amžiaus 
arba 18 m. amžiaus jeigu vis 
lanlko mokykla, arba pakol ap- 
siveda.

Naszle gautu apdrauda tol 
kol vaikai gauna, iszmokejimu. 
Vėliaus, jeigu naszle vėl neisz- 
teketu už vyro, jinai galėtu 
gauti menesine apdrauda vėl 
susilaukus 65 m. amžiaus.

Jei vidutine alga yra auksz- 
tesne, tai apdrauda irgi dides
ne. Jeigu tamsta uždirbai $100. 
per menesi, tavo apdrauda po 
trijų metu prie užsiėmimo, ku
ri instatymas inima, butu $25 - 
75 per menesi. Tavo naszle gau
tu $19.31 ir kiekvienas vaikas 
gautu po $12.88 isz viso, $45.07 
szeimynai taip ilgai kol vaikai 
nesulauks 18 metu amžiaus.

Kad tavo szeimyna gautu szi
ta apdrauda, suprantama, kad 
tamsta privalai turėt reikalau
jamus “apdengtus kvartalus.” 
Tas reisžkia, kaip pirmiaus 
buvo paaiszkittta, kad turėjai 
uždirbti prie darbu, instatymo 
inimtu, nors $50. ar daugiaus', 
kas kvartala per puse kalendo- 
riszku kvartalu nuo 1936 m., 
arba nuo laiko kada sulaukei 
21 m. amžiaus, kuris laikas tik 
vėlesnis (iki isz viso 40 kvarta
lu). Arba, jeigu palieki naszle 
ir jaunus vaikus, szeszis kvar
talus jeigu in 12 kvartalu priesz 
pat mirti butu užtektinai.

Pastaba: Seno-amžiaus ir likusiu 
naszlaicziu apdraudos plianas inima 
tik darbininkus ir ju szeimynas, ku
rie kvalifikuoti po sistema. Viesza 
Pagelba (Public Assistance), fede- 
ralis — valstiszkas plianas, kuris tei
kia pagelba betureziams seniems, ak
liems ir vaikams yra kas kitas. Del 
informacijų apie Apdraudos sistema 
kreipkitės prie areziausios rasztines 
Social Security Board, kuri randasi 
jusu mieste. Del informacijų apie 
viesza paszialpa kreipkitės prie ar
eziausios labdarybės rasztines.

—F.L.I.S.

KADA ATVAŽIAVAI 
IN AMERIKA?

SVARBUS PRANESZIMAS 
DEL ATEIVIU!

Daugeli kartu ateiviai yra, 
užklausti szi klausymu: “Ka
da atvažiavai in Amerika?”

Bet ant to užklausymo dau
gelis negali atsakyti. O ypatin
gai jeigu nori iszsiimti pirmu
tines ukesiszkas popieras (ci
tizen papers), antras, jeigu va
žiuoji in tėvynė ant trumpo lai
ko, tai yra labai svarbus daly
kas žinoti diena ir ant kokio 
laivo pirma karta atvažiavai.

Daugeli kartu toji žine yra 
reikalaujama kada nori aplai
žyti senatvės pensija, koki 
vakliszka darba arba parsiga
benti savo gimine isz tėvynės 
in Amerika.

'Czionais Amerikoj randasi 
daugelis ateiviu kurie neatsi
mena varda laivo ant kurio at
plaukė in Amerika. Bet tame 
yra daug priežaseziu, jeigu 
žmogus czionais yra pergyve- 
nes apie 20 • arba 30 metu tai 
užmirszO laiva ant kurio at
plaukė, nepasisekimas jam 
darbe, atsitinka mirtis, neapy
kanta, iszvažiuoja in kitur ar 
kitos priežastys.

Sžtai gra žinia tiems atei
viams kurie pribuvo in czio
nais tarp 1906 ir 1925 metu: 
dabar jie gali surasti varda 
laivo ant kurio pribuvo in 
Amerika ir diena kada atplau
kė, knygutėse kurias iszduoda 
kompanija — Transatlantic' 
Steamship Arrivals,- 156 Fifth 
Ave., New York. Jeigu norite 
tokia knygute tai raszykite ant 
szio paduoto adreso paminėda
mi tik kokiam mete atvažiavo
te in Amerika^ kuri parodys 
jums diena ir varda laivo ant 
kurio atpauket. Kožnoje tokio 
je knygutėje randasi vardai 
pasažieriu kurie tarne mete 
pribuvo ir diena kada jie’at
plaukė.

Raszykite sziadien nes jums 
tokia knygute su svarbia-žinia 
gali prisiduoti bile diena nes 
nežinot kokiam reikale jums 
prireiks toji žinia.

§ Am-erikbniszkos kemika- 
lu kompanijos padirba piliulių 
už 6 dolerius kas minuta.

§ Rusija prisiunezia in 
Amerika kožna minuta po šva
ra gyvuliu szerseziu.

Bokszto
^■^5

Szitas 250 pėdu augsz- 
czio boksztas, ant Sideli
nes Parodos, New Yorke, 
isz kurio szokama su para- 
sziutais žemyn, yra pana
szus kaip szokimas isz ero- 
plano isz padangių. Szimet 
tasai boksztas liko perkel
tas in nauja Vieta kasztu 
60,000 doleriu ir pastaty
tas viduryje Amusement 

Parko su keleis 
pagerinimais. ■' . ;

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —t—

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Sveikata Ligoniams
Knygele, kuri apraszo apie 350 
visokiu Žolių, Medžiu Žievių, 
Žiedu ir Szakniu su nurodymais 

detko juos vartuoti. .
Taipgi yra nurodynjai Europos 

Laivynu ir Orlaivynu, kurie dabar 
dalyvauja mukiuose; ju keliu to
liai ir t. t. Tas viskas parodoma 

spalvuotu Žemlapiu.
KAINA, 35c., 3 SĖTAI UŽ $1.00

M. zukAITIŠ .
334 DEAN STREET ' ’ 

SPENCERPORT, N. Y.-

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiamš reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centro St. Mahanoy City

SKAITYKITE “SAULE”
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• Nutilo Mariuką ir žiurėjo 
ant Szimuko bet jis akiu neatė
mė nuo savo kaimelio.

Ant kart pa'szoko Szimonas 
ant lygiu kojų net Katriukn 
krūptelėjo. Szimukas, parode 
su ranka in kita puse Vislos- 
kur rodos, dūmai pasirodė ir su
dejavo, nusitvėrė abiem ran
kom už galvos ir kaip pasiutęs 
leidosi prie Vislos. Mergina pa
būgus žiuri kas ežia toliaus 
nuaidės, Szimukas bėga in pa- 
upi ir szoko in upia.

Mariuką bėgdama paskui ji 
szaukia net verkdama; tuom 
laik pasirodė kepure Szimuko 
ant vandenio ir tuojaus nu
skendo o jis perplaukė per Vis
lu, pasipurtė ir dingo krūmuo
se.

— O mano Dieve! — paszau- 
kė lauždama rankas — ka asz 
dabar nelaiminga pradėsiu! O, 
tu Szimuk! Szimuk mano! Asz 
nėtekesiu už kito,- sugryžk pas 
mus, vela busiu laiminga kaip 
seniau, nes asz numirsiu be ta
vęs.

Niekas negirdėjo gailaus 
balso Mariukes, ne Szimukas, 
nes jis buvo toli,- savo gimtines 
kaimelyje kur dabar dege baž
nytėlė.

Mariuką da vis stovėjo prie 
Vislos ir žiurėjo in kita szali 
upes in kur Szimukas nusidavė 
rodos kad ji mato...

V.

Baisi nelaime atsitiko Zavis- 
le, tame kaime paskui kuri liū
dėjo nuo trijii metu Szimukas. 
Užsidegė sZpitole ir kol žmones 
subėgo gelbet užsidegė bažny
tėlė ir sudegė.

Subėgo žmones isz kaimo ir 
isz netolimo dvaro bet viskas 
buvo ant tuszczio. Isznesze, po 
teisybei, visus daigtus isz baž- 
nyczios bet ne viską. Kada visi 
žmones buvo subege gelbėti 
bažnytėlė, pasirodė kokis tai 
žmogtis, permirkęs, klaupė ant 
szventoriąus, 'su aszaroms pa
simeldė, paskui stojo ir nusida
vė atsargiai daržais .per tvoras 
nuolatos dairydamasis.

Prisiartino prie gana szva- 
raus namo ir priejas sustojo. 
Ne eina vienok in vidų bet 
slankioja prie lango ir žiuri 
per ji in vidų. Bet rodos nema
tė to, ka norėjo pamatyt. Pasi
slėpė už kampo .stubos ir pra
dėjo atsargiai dairytis .po kie
mą.

Pasirodė jauna motere ant 
slenksczio su mažu kūdikiu ant 
runku, prie krūties.; Nužvelgė, 
jog kas tokis ant jqs .isz užka
borio žiuri ir nemažai persi
gando. Lauke valandėlė, misli- 
no jog prisiartins prie jos o ne 
galėdama sulaukt, nunesze kū
diki mieganti in grinezia ir su- 
gryžo atgal, kad persitikrini 
kas tokis ten slapstosi.

Eina prie kampo stubos, .pa
žiūri in Užkampi atsargiai nes 
bijojo o ežia stovi žmogus pa- 
,sislepes ir pamatęs ja, rodos 
insidrasines, Jsztie.se rankas in 
ja.

Ji nabage atbula atsiyrė, žiū
rėdama in ateivi nes negalėjo 
„tamsumoje pažinti kas do vie
nas ir ant galo palszauke rodos 
koki vaiduli pąmacziųs: Jeigu 
gera dvasia tai atsiliepk.;

> — Asz ne esmių pikta .dva
sia bet prie gyvųjų priguliu — 
prisiartindamas prie jos kalbė

jo pamaželi:
— Tu manės, Alene, ar. nepa

žysti) ...
— Ar asz biustu, ar isztikro 

tave matau, mano broleli?
— Neblusti, Alenele, asz es

mių tavo brolelis, tiktai kalbėk 
biski tykiau nes,nenoriu idant 
mane nutvertu po langais ma
no senovės mylimos! .

— Szimuk! mano vienatinis 
broleli! paszauke pažinus ant 
galo savo broleli, kuri ir tu, 
mylimas skaitytojau gal dasi- 
pranti.

Motere apsikabino jo kakla 
■ir ji pasveikino karsztu pabu- 
ežiavimu.

— 0 mano broleli! Pas mus 
viskas kitaip persimainė, jau 
nieko neprivalai bijoti, — tarė 
vėl motere; — bet isz kur tu 
czion atsiradai taip netikėtai? 
Kur tu trankeisi per ta ilga lai
ka kad nedavei apie save ži
nios ?

— Pirmiusia tu, Alenele, 
apie save sakykie, apie kokias 
permainas minąvoji; kas czion 
užėjo; ka veilki toje grinęzįoje 
kuri kitados prigulėjo prie mu
su Itev.u?... Ar tu gal ezionais 
tarnauji; ar ant kampo sėdi, ir 
kur Zosele? Juk ezionais turi 
ji ir jos vyras gyvent o ne tu.

— O daug tu nori ant kart 
dasižinot broleli, pati nežinau 
nuo kur pradėt bet pirmiausia 
turi žinot jog asz ne ant tarnys
tes, ne kampinyke, tiktai su 
mano vyru gyvenu ezionais 
kaipo gaspadine mano tevisz- 
keje. Jau suvirsz metas kaip 
isztekejau už Jupžo; pameni 
ji? Jis tankiai apie tave mina- 
yoja ir labai džiaugsis kada 
pamatys. O, kad jis dabar 
ezionais butu. Nubėgo pas ug
nį ir nesitįkejo turėti sveczia. 
Bėgsiu tuojaus paszaukt.

— Bet kur Zosele, kur Zose
le, — klausia nekantriai Szimu
kas.

Alenele nulindo ir galva nu
leido.

— Ar nori taip labai žinot 
kur Zosele, — tarė — o, sunku 
man apie ja kalbėt, broleli ma
no mylimas. Jau tu Zoselės 
daugiau nematysi! Tavo Zose
le numirė.

Szimukas pastiro tai iszgir- 
des. Alenele (pagriebė jam už 
rankos.

Atsipeikėjo, ‘pažiurėjo ant 
sesers klaidžiojancziom akimi.

— Numirė, sakai? — pasa
kyk tiesiog jog ja Povylas, ta
sai latras, užipuszė nes gal už 
jo daug kentėjo, nes asz pame
nu kaip jis su mumi apsieitine- 
jo kada augome.

— Ne, ne; — tarė Alenele 
greitai, — tu netiketumei kokis 
jis buvo geras jai ir klausė vis
ko ka ji norėjo. Sztai ji prikal
bino ji jog atidavė man gasipa- 
doryste su lauku ir triobom o 
ka buvo 'prisisavinęs po smer- 
cziai musu tėvu tai jos darbas.

— Tai prie jos pasitaisė tas 
senas, latras! O kur jis dabar?

— Ir jis jau ant kapiniu gu
li, — tarė Alenele atsidusus ;— 
neilgai traukėsi, nuėjo pas Zo
sele q numirė labai pavyzdin
gai. Prabaszezius parengė ant 
■smert!

— Abudu numirė, ji pirmiau 
jo ir viekas, pasįbaige o apie 
mane nebuvo kalbos.

— Tankiai apie tave buvo

kalba bet negalėjo žinoti kul
tu būni. Kur tave galėjom jesz
koti kad niekas nežinojo kas 
su tavim stojosi ir visaip žmo
nes kalbėjo o tu apleisdamas 
kaima niekam, o ne man nesa
kei in kur iszeini.

— Nebuvo kitokios rodos nes 
žandarai atėjo mane paimt in 
vaiėka o tai vis per Povylo 
praudžia kad mane praszalint 
o viską galėtu užgriebi, tegul 
jam Dievas to nepamena. Bet 
tavo Juozelio ilgai nematyt.

— Eikime broleli in grin
ezia, gal esi alkanas, tai užval
gysi, o asz bėgsiu pas ji..

— Begk, begk, tegul su szvo ■ 
geriu pasisVeikysiu bet valgyt ‘ 
nenoriu, tiktai jeigu turi ariel
kos tai laszeli iszgersiu.-

— Arielkos?
— Tai tau navatna sesute ?
— Tu seniau negerdavai 

arielkos, broleli.
— Taip, ne geriau seniau bet 

dabar tai kas kitas... Zosele nu
mirė... reikia iszsigert.

Szimukas ar tai nuo szalczio 
ar nuo susijudinimo drebėjo 
kaip drugio krecziamas jog ne
galėjo ant kojų susilaikyt. Ale
nele invede ji in grinezia, su
kūrė ugni ant kamino. Jis dirs
telėjo in lopszi.

— Gražu kūdikėli Dievas ju
dviem davė, o kokis vardas?

— U-gi Zosele, — atsake Ale
nele.

— Tai negerai. Jeigu turės 
toki varginga gyvenimą kaip 
ana, tai kad butu negimus.

— 0 broleli, — atsiliepe Ale
na, — Zose dabar laimingesne 
už mus visus o Dievas duos jog 
ir tu busi laimingu.

— Ne ant szio svieto, mano 
sesele, o ant galo, kasžin, gal 
po arielkai.

— Dievas neužmirszta ta, 
katras jam atsiduoda.

— O kas arielka? Žinai jog 
rūpesti apmalszina! Apie Die
va man nekalbėk, ka asz dabar 
gersiu. 'Taip, taip, gersiu nuo
latos. O ka galiu daryti dau
giau? Zosele numirė...

— Neturiu arielkos namie, 
bėgsiu paszaukt Juozą ir pake
liui užeisiu in karezema.

— Begk, begk greitai o par- 
neszk drūtos.

Atsiduso.
— Gal man sukasi... vidurius 

degina... oi, oi, Zosele numirė.
Alenele užsimėtė skepeta ant 

saves ir kuogreieziausia nubė
go ješzkot vyro. Adyna praėjo 
kol ji surado. Buvo ant szven- 
toriaus su kitais vaktuodami 
daigtus iszgelbetus isz bažny- 
czios ir ketino pasilikt ant cie- 
los nakties.

Pamatęs paezia taip vėlai, 
nusistebėjo nemažai o kada ji 
pasakė apie sugryžima brolio, 
pašzoko.kaip nudiegtas ir tuo
jaus su ja ėjo namon.

.Eidami užėjo in karezema 
arielkos.

Kada prisiartino prie grin- 
czios, iszgirdo ikliksma mažos 
Zoselės kuri pabudus verke be 
motinos. Inbego abudu in stu- 
ba ir ant didelio dyvo rado bro
li Szimuka gulinti ant suolo 
taip kaip apmirusi. Kalbėjo 
kaip paikszas, nepažino ne se
sers ne szvogerio. Nuolatos mi
nėjo apie Zosele ir Povyla, tai 
vėla apie ka kita.

Toliaus bus

Bedarbe Daraktorka Szveiczia Czeverykus

Norints Miss Alicija Coniiffe mokino vaikus per dau-

ISTORIJOS - pA§A-'pr“a"rnB^i<5sakdi0“Mbes!i Karalaitis Žmogus; Dvarine 
KOS - APYSAKOS I Pana; Apie Baisi Istorija; Pas-

IR T. T.
Randasi 5 Setu Knygų

Talpina Gražiu Pasakų ir 
Istorijų

.. .; . ■■ ■■ ' .

Juos greit parsiduoda, todėl 
nelaukite ilgai, bet tuojaus pri- 
siuskite mums Money-Orderi, 
o Setas bus jumis tuojaus isz- 
siunsta. Mes apmokame pri- 

i siuntimo kaszto. : : ::

geli metu vienam pietiniam miestelije, kada pribuvo in | 
Filadelfija jeszkoti darbo mokykloj jo nerado niekur. Ka 
turėjo daryt Alicija isz bado? Ėmėsi ant nepaprasto bu
do uždarbiauti sau ant pragyvenimo. Pradėjo szveisti 
czeverykus praeigiams ant kampo ulyezios ir sziadiėn 

sako, kad daugiau uždirba, ne kaip mokydama vaikus.

Svėtimtauczei dyvijasi, 
Kaip Lietuviu vaikai 

valkiojasi,
Po strytus ir užkaborius, 
Ir sako: kas isz to bus? 
Žinoma, tas ne visur, 

Tiktai kaip kur,
Tėvai vaiku neprižiūri, 
Norints in vales ju turi, 
Neapeina tai del tėvu, 
Kas bus isz ju vaiku;

Kas bus isz tokios jau
nuomenes,

Ir prie ko jie tikt gales?
Isz tokiu nebus nauda del tėvu, 

Ba užaugs ant lauferiu, 
Niekur nenusedes, 

Kalėjime vieta turės,
O da nežine. kaip pabaigs, 

Gal ant kartuvių užsibaigs.
paklausykite kokis tėvu 

. nedbolnumas,
Ir kokis buvo atsitikimas: 

Jau paaugias sūnelis, 
Nuo M. ulyezios Jonelis, 

Iszejo isz namu, 
Prie kitu vaiku, 

Kada sugryžinejo, 
In kur eiti, nežinojo, 

Kėlės valandas klaidžiojo, 
Suniuręs verkšnojo.

Kokis tai žmogelis ji pamate, 
Pas save namo parsivedė, 
Jonukas mažai Angliszkai 

mokėjo,
Ant klausymu atsakyti ne

galėjo.
Žmogelis palicijai žinia davė, 
Ant rytojaus tėvas pribuvo, 

Ir užklausta buvo:
Kodėl vakar nejeszkojo, 

Jeigu vaikas namie nenak- 
vojo?

Juk galėjo dingti vaikas, 
Ar per bambiliu užmusztas. 
Žioplys tėvas akis pastate,

Ir atsake:
O kvaraba ji žinojo, 

Manėm kad namie miegojo, 
O tik tada, susipratome, 

Kaip isz ryto nepamatėme.
Palicija iszklausyt negalėjo, 
Ba vaikas Angliszkai ne

mokėjo.
Daug turime tokiu tėvu, 

Kurie nesirūpina savo vaiku.
'Todėl stebėsi Amerikonai, 

O ir in mokykla ne eina, 
Juk tėvas dirba fabrike, 

Motina užsiėmus su dinerke,

Tai kas vaiku paisys, 
Ir kas juos prižiuręs?

* * *
Visi rugoja ant Petrulio, 
Jauno paeziuoto vyrelio, 

Kuris negražei pasielgineja, 
Jeigu su kitais kur sueina, 
Savo bjaurum pasielgimu, 

Nepaiso kad ir prie moterių, 
Prie kožno kabinasi, 

Kad prižiūrėti se'linasi, 
Juk žinote kad tokiu kvailiu, 
Kaip tas Petrulis — bumeliu, 

Jeszkoti toli nereikia.
Surasti Montkarmese gali, jei

gu prireikia,
Jeigu lenda in akis, 

Reikia tokiam iszmuszti 
dantis, 

Jeigu tas Petrulis nesusi
vaidys, 

Tai daugiau iszgirs ir pamatys.

“Szunycziai” Bus Pigus 
Ant Parodos

SETAS No. 1
Angį orius isz Valenczijos; 

Kožnas daigtas turi savo vie
ta; Ka pasakė katras paeziuo- 
jas; iSierata; Gražia Haremo 
nevalninke; Luoszis; Viena 
motina; Vaikucziu plepėjimas; 
Mocziutes pasakojimai; Žibin
te Ibažnyczioje; Sugertuves 
traukyje; Alute duktė kun. 
Kerniaus; Boksztas ant salos 
Dago; Pinigai galva-žudžiai; 
Ražanczius iszgelbsti nog 
smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt 
giliukninai einiki ir kiti szpo
selei; Auka Nihilistu ir Ste
buklas Kuezios nakti.

kutinis Noras; Septynis Bro
lius; Varginga Žmogaus Simu 
ir Razbaininka; Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgėlė; 
Kas-gi Isztyre; Prigautas Va
gis; Talmudo Paslaptys; Du 
Mokiniu ir Kam iszdavineti 
Pinigus.

‘ ‘SAULE’ ’ 
MAHANOY CITY, PA.

Geras Paredas Del Mo
terių Atlankancziu

Paroda

‘ ‘ Szunycziai ’ ’ arba už- 
kandžiai isz mažu deszru- 
kiu bus pardavinėti ant 
New Yorko Iszkilmes szi- 
met po 5 ir 10 centu ir ki
ti užkandžiai bus pigiau 
ne kaip 1939 mete. Gerado 
restauracija gales sutalpy- 
ti savyje net 20,000 žmonių 
kuri randasi vaiku pasi

linksminimo vietoj.

SETAS No. 2
Gailuti; Du broliai; Majoro 

duktė; Joną ir Alena; Pavojin
ga klaida; Ranka apveizdos; 
Nedaejusia žadinėta; Paskuti
ne vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina; Ketvirtas prisaky
mas Dievo; Keliautoje! in 
Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna, ir Vaidelota.

SETAS No. 3
Velniszkas Malūnas; Kaip 

studentas lojo, o maluninkas 
pabėgo; Stebuklinga puodą; 
Dainele; Vaitas Szvilpikas; 
Pas merga; Gražios akys; Ta
rnas; Vargdienis Jonukas ka
ralium; Baisi naktis; Dzuoko 
pasaka; Protas ant proto; Ke
letą trumpu pasiskaitymu; Ku- 
czios Žemaites; Vaizdelis; Gu- 
dras Piemenelis; Isz ko susida
rė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokais budais 
apgavikai apgauna žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Keletą 
Juoku ir Paveikslu; Duktė pus
tymu; Peleniuite; Du brolei; 
Vargutis ir Skuputis; Valdi- 
mieras; Bedali; Ha isz maiszo 
iszlins; Bdba ka negalėjo savo 
liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe 
meiles; Raganiszka lazdele; 
Boba kaip ir visos bobos; Juo
kai, Rodos, trumpi pasiskaity
mai.

Tieji, kurie atvažiuoja 
ant Svietines Parodos New 
Yorke, privalo rėdytis len
gvai ir nebūti suveržtoms 
nes daug reikia vaikszczio- 
ti per diena ir žmogus pa
ilsta. Mare Lewis, direk- 
torka paredu ant Parodos, 
pataria moterems ir mer

ginoms szimet neszioti 
panaszu pareda.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszau'ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

NeužmiVszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! t

:: JUOKAI ::

§ Kada Adomas rojuje at
sigulė, isz jo szonkaulio likos 
sutverta motere. Vargingas 
Adomas — jo pirmutinis pa- 
silsys buvo jo paskutinis.

SETAS No. 4
Apie Burike ir Burikas; Ka

reivis ir Velnias; Kas man nak- 
ci acitiko (Dzūko pasaka); Už- 
liekos isz senovės padavimu; 
Peary ant Žemgalio arba kaip 
jisai atrado Žemgali; Kantra 
Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir Vaita; Pasiszventi- 
mas Kunigo; Vargszo Paskuti
nis Skatikas; Juokai; Ali Baba 
ir 40 Razbaininku; Valukas isz 
Girrios; Ant Nemuno; Stebuk
lingas Žerk olas; Sidabrinis 
Grabelis; Drąsus Szuo; Kol era; 
Senelis; Vargo Sapnas ir apie 
Čigonus;Jonukas Spekulantas; 
Kryžius prie upes Vislos ir Do
ras Vaikineliš.

SETAS No. 5
Trys Vaikijozai; Iszmintinga 

rodą; Apskialbtojas; Nevalioje

GERAI ATSAKE.
— Mano brangus, pasa- 
kykie man, kaip galėjo to
ki dideli varpa taip auk- 
sztai ant bokszto pakaby- 
ti.
— Matai duszele užkėlė 
kaip da buvo mažas, tai 
per tiek metu užaugo.

PRIE ALTORIAUS. ■’
Kunigas klausia vinezia- 

vodamas porele:
— Ar turi gera ir nepri
versta norą, ta Raula už 
vyra paimtie?
O motina nuotakos, jau ge
rai užsitraukus, atsake:
— Josios niekas neverte. 
Pati kaip karve per du me
tus paskui ji lakstė.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!I

Jsztie.se


’•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines
Ketverge pripuola Die

vo Kūno bet apvaikszcziojimas 
bus Nedelioje su Procesija po 
Miszparu.

— Albertas Bubnys aplai- 
ke liūdna žinia buk jo brolis, 
Jurgis, mire New Brunswick, 
N. J. Velionis gimė William 
Penn ir buvo per daugeli metu 
barberiu. Paliko paezia, du sū
nūs, duktere, molina gyvenan- 
czia Tamakveje, keturis bro
liu ir dvi seseres.

—• Ponstva Vincai Vosilei 
ir ponas Adomas Jakimavi- 
czius, visi isz Nanticoke, Pa., 
ana diena lankėsi pas gimines 
mieste ir prie tos progos neuž- 
mirszo atlankyti redyste “Sau
les” kuria ponstva Vosiliai 
skaito per 25 metus. Kitados 
ponstva Vosiliai gyveno Ma- 
hanojui. Acziu seniems drau
gams už malonu atsilankyma.

— Gerai žinomas musu biz
nierius, ponas Jurgis Kalėda, 
E. Pine uly., vela sugryžo in 
Locust Mountain ligonbute ant 
gydymo apendikso. Ponas Ka
lėda ka tik buvo nesenei su- 
gryžes isz ligonbutes jausda
masis geriau bet liga ji vela ap
ėmė. Linkime jam greito pa
sveikimo.

— Utarninke, 21 d. Gegu
žio, 7 vai. vakare, Raudono 
Kryžiaus Drauguve laikys di
dele Card Parte Airisziu baž
nytinėje svetainėje. Suszelpki- 
te taja drauguve kuriai yra rei
kalingi pinigai ant suszelpimo 
nukentėjusiu per kares gyven
toju Europoje. Yra tai geras 
tikslas kuri kožnas privalo su- 
szelpti.

— Praeita Sereda likos su- 
riszti mazgu moterystes Mar- 
garieta Augustaicziute, 539 W. 
Maple uly., su James Trusky, 
isz Hillso. Kunigas Czesna su- 
riszo mazga. Vestuves atsibu
vo pas jaunikio tėvus. Jauna
vedžiai apsigyvens Hillse po 
sugryžimui isz saldžiosios ke
liones.

— Aplaikeme žine isz Ne- 
kalcziausios Szirdies Akade
mijos, isz Fountain Springs 
(netoli Ashlando) buk toji aka
demija laikys egzaminus ant 
priėmimo mergaieziu in taja 
akademija, kurios jau užbaigė 
8-ta klasa ir nori toliau moky
tis. Jeigu iszduos egzaminą pa
sekmingai tai aplaikys moks
lą akademijoj dykai. Atvažiuo
kite in akademija ant pasima
tymo ir pasikalbėjimo. Tosios 
mergaites kurios geistu insto- 
ti in akademija lai atsiszaukia 
tuojaus laiszku ar telefonu.

Kun. Albinas J.
Neverauskas, Inszven- 
tintas Ant Kunigo, 18ta 
Diena Gegužio 1940 m.|

i 
i

New Britain, Conn. — Julia 
Navickiene, ana diena aplaike 
liūdna žinia, buk josios tėvas 
Kazys Navickas, 47 m. amžiaus 
isz Bangoro, Maine, valstijos 
likos užmusztas. Taja diena 
jis buvo pasamdytas su keliais 
kitais darbininkais isz Bango
ro vežti popiermalkes isz Al
berto Willin ’so miszko. Vežant 
rastus, trokas inklimpes in 
purvą. Darbininkai suremia 
pecziais norėjo inklimipusi ve
žimą isz purvyno' iszstumti. 
Bestumiant, Navicko kojos pa
slydo ir jis krito in purvyną po 
troko ratais. Kiti darbininkai 
norėjo ji pakelti ir inremta bro
ką atleido. Iszkeltas isz duo
bes trokas tuomet krito atgal 
ir jo ratai sutriusžkino Navic
ką. Nelaimingasis buvo nuga
bentas Ellsworth’o ligonbuten. 
dar gyvas bet tuoj mirė.

KUN. ALBINAS J. NEVERAUSKAS

Susilaukti laimingai savo gi
mimo dienos sukaktuviu ir ta 
paezia diena aplaikyti Kuni
gystes Sakramenta, turėjo taja 
laime musu naujas kunigėlis 
Albinas Neverauskas kuris lai
ke savo Pirmas Miszias Szv. 
Juozapo Bažnyczioje, Nedelio
je. Jaunam kunigėliui patarna
vo trys kunigai: J. Szukevi- 
czius, K. Rakauskas ir Macha- 
iek. Klebonas Kun. P. Czesna 
pasakė labai gražu pamokslą 
apie kunigystes luomą. Vieti
nis choras po vadovysta profe
soriaus Jono Služelio pagiedo
jo puikiai Miszias. Bažnyczia 
buvo pilna žmonių isz visu da
liu pavieto ir tolimesniu mies
tu.

Po Misziu svetelei likos pa
kviesti in svetaine po bažny- 
czia kur atsibuvo puikus pie
tus pagaminti per musu Lietu- 
viszkas moterėlės o musu jau
nos dukreles patarnavo vi ■ 
■stems prie stalu.

Po vakarienei kalbėjo keletą 
pakviesti kunigai ir keli mu«u 
gyventojai. Ant pietų radosi 
apie 500 žmonių. Po pietų sve
telei linkėjo jaunam kunigėliui 
laimes ir Dievo padėjimo savo 
stone, paaukaudami dovaneles 
del jauno kunigėlio ant pra
džios gyvenimo.

Naujas musu kunigėlis yra 
sūnum ponios Agotos Neve- 
rauskienes, 515 W. Mahanoy 
avė., o jo tėvas Juozas mirė 
kelis metus adgal. Gimė jis Ma- 
hanojuj o paaugės ir užbaigęs 
vietines Katalikiszkas mokyk
las, instojo in Szv. Karoliams 
Boromejo Seminarija, Over
brook. Po Misziu suteikė savo 
palaiminima del visu susirin
kusiu bažnyczioje o po Miszpa- 
rui taipgi suteikė del tuju ku
rie negalėjo pribūti ant Su
mos.

Altorei buvo puikei padabin
ti ant tu Iszkilmingu Misziu. 
Buvo tai antros Primicijos isz 
musu parapijos sunn: Pirmuti
nis buvo Kun. Juozas Zablac- 
kas, kuris mirė asztuoniolika 
metu adgal o Nedelioje buvo 
antros, Kun. Albino Neveraus- 
ko, abudu czionais gimė ir už- 
augia.

dalyvavo keli chorai padainuo
dami puikias daineles.

Linkime ir mes kunigui Kle- 
vinskui sulaukti žilos senat
vės tarp savo aveliu ir Dievo 
tarnystėje.

Hazleton, Pa. f Laidotuves 
a.a. Onos Vabalienes atsibuvo 
praeita Petnyczia S.S. Petro ir 
Povylo bažnyczioje, prie kuries 
velione prigulėjo. Velione likos 
palaidota ant Mahanoy City 
Szv. Juozapo kapiniu. Velione 
sirgo kelis menesius ant galo 
turėjo nusiduot in ligonbute 
General Hospital mieste ant 
gydymo, mirdama praeita Pa
gedėlio vakara. Apie 14 metu 
adgal ji gyveno Bukmaute. Jos 
vyras mirė apie keturi metai 
adgal. Paliko 3 sūnūs, 5 įduk
teres, broli Konstanta Vosiliu, 
Mahanojui ir pusbroli Vinca 
Vosiliu, Nanticoke, Pa. Grabe
lius Bonin laidojo.

Minersville, Pa. — Nedėlios 
vakara Szv. Prancisz’kaus pa
rapijos svetainėje buvo laiko
ma bankietas ant pagerbimo 
prabaszeziaus kunigo K. Kle- 
vinsko, kuriam taja diena su
ėjo 20 metu 'kunigystėje. Sve
taine buvo pilna sveteliu isz vi
su aplinkiniu, bankietas buvo 
puikus ir kožnas linkėjo pra- 
baszcziui sulaukti savo auksi
niu sukaktuviu kunigystes.

Po vakarienei buvo iszpildy- 
tas puikus programas kuriame

Isz Chicago, III.
— Hoopstone buvo surasta 

negyva 27 metu Lietuvaite, 
Mare Williams kuri priesz tai 
svecziavosi pas savo pažysta
mus J. Poszkus ant 6710 S. 
Claremont Ave.

—■ Zofija Barskis ir jos mo
tina, Emilija Verbeck, czystino 
narna ir sudėjo visokius vais
tus ant stalo. Artimoje stalo 
žaidė 22 menesiu amžiaus Bar- 
skienes dukrele Judita, kuri 
pasiėmė viena buteli ir iszge- 
re kas joje radosi. Buvo tai tru- 
cizna. Mergaite likos nuvežta 
in ligonbute kur mire in trum
pa laika.

ISZ LIETUVOS
DIDELE SZEIMYNA.

Ukmergės aipskr., Deltuvos 
valscz., gyvena Adomais Vaicz- 
kaiįskas, 58 metu; žmona 47, 
kurie turi 13 vaiku. Isz ju 8 su
nns ir 5 dukteris; visi sveiki. 
Vyriaiiiisioji duktė turi 29 motu, 
jauniausias Šimus 2 menesiu. 
Vaiczkauskai turi tik 4 ha že
mes ūkeli.

NEVALIA KLAUSYTIS 
LIETUVOS RADIJO.

Klaipėdai. — Klaipėdos 
kras'zte tebegyvenantieji Lie
tuviai negali klausytis Lietu
vos radijo praneszimu, nes už 
tai baudžiama kalėjimui!. Visa 
eile Lietuviu jau sėdi už szita 
nusikaltimą nubausti po kelia-

Isz Visu Szaliu
-----------♦-----------

gyva Užmūryta
LAIKE MERGINA TAM
SIAM KAMBARĖLYJE PER

10 MENESIU; GAVOSI 
ANT LIUOSYBES

Cardikios, Graikyja.— Pa
vieto ligonbuiteje, randasi aky
va ligone, kuri primena mums 
senovės pasaka apie Barbara 
Ubryk.

Sziauczius A droš Areadia, 
uždare savo kambarėlyje ir lai
ke per desizimts menesiiir, 24 
metu senumo Ariola Kissos. 
Mergina ant galo gavus proga, 
pabėgo isz savo kalėjimo, bet 
visai apjakus nuo tamsumos. 
Mergina sudėjo sekanti iszpa- 
žinima policijei:

Praeita Rugsėjo menesi, 
mergina nunesze pas sziau- 
cziu pora czeveryku del patai
symo. Sziaucziks staiga i už
trenkė duris instumes ja in ma
ža kambarėli, turinti vos asz- 
tuones pėdas ilgio. Isz pra
džių mergina szaukesi pagial- 
bos, beit storais mūras namo ne- 
iszleido josios szauksmo. Sziau 
ežius vakarais latneszdavo jai 
valgyt, kerszindamas jai už- 
muszimu jeigu nepaliaus rėkti.

Josios kasdieninis maistais 
susidėjo isz duonos ir vadelis. 
Kambarėlyje nesirado jokio 
langelio ir nuo tamsumos ne
laiminga apjako. Tokiu budu 
pergyveno tamsiam kalėji
me per deszimts menesiu. Ana 
diena, kada sziauczius iszejo 
in kroma, užmirszo užrakyti 
kambario diuiris, o mergina, pa
sinaudodama isz tosios geros 
progos, iszbego ant ulyczios 
ir apsakė savo atsitikma poli- 
cijantui, kuris jia sulaikė be- 
ganezia ulyczia.

Sziauczius ant sūdo užklau
simo visai įiesiteisino. — Isp- 
tikniju tasai žmogus turi bū
tie dideliu iszgamu užsitarnau
damas ant pakorimo!

EKSPLOZYJA UŽMUSZE 
10 SVODBININKU.

Is baubui, T urki j a.—Desz inits 
Hvodbininku likos užmuszta ir 
keletą sužeisti, kada kylo bai
si eksplozija skiepe namo, kur 
atsibuvinOjo vestuves. Visas 
namas sugriuvo ir pradėjo deg
ti. Pagal apsakymu kaimynu, 
tai turėjo gal padėti dinamito 
skiepe, buvusis jaunikis nuota
kos isz kerszto.

KERSZTAS
NEISZSIPILDE

DIEVAS NEDALEIDO ISZ-i
PILDYT JO PASKUTINIUS |

ŽODŽIUS DEL SAVO 
VAIKU.

Capoderia, Italija. — Arti
mam kaimelyje Pustoniu, Stul
gai mirė turtingas locnininkas 
Įialivaikelio, kuris isz priežas
ties dideles neapikantos priesz 
kunigus, o visokį tikejimiszki 
reikalai davesdavo ji in pa
siuntimą, savo vaikams tan- 
kei kalbėdavo: “Mano valkelei
turėkit 'didžiausia neapikanta 
priesz kunigus ir netikėkite in 
ju apmaudingus žodžius, nes 
tai dykaduonei, kurie apgaudi- 
neje žmonis.”

Tasai žmogus laike keliones, 
padare naudinga sutarimą siu 
kokiu tai kupczium, o užbai
giąs kelis svarbius reikalus, 
ketino gryžti namo. Užėjo in 
viena karezema ir atsisėdo prie 
lango. Kad sztai, iszgirdo bai
sa varpelio lapreiszkenti prisi
artinimu kunigo, einanti pas li
goni siu Szv. Sakramentu. Pa
kilo nuo suolo, kalbėdamas iii 
szinkoriu: “Asz da priesz savo 
mirti pasakysiu savo vaikams, 
kad nekenstu kunigu ir netikė
tu in ju žodžius.”

Vos tuos žodžius isztare, su
krito ant grindų. Sveikata li
gonio bkiivo labai pavojinga, 
nunesze ji in lova ir pakol nu
rėdė, tai visai neteko proto li
po trijų valandų baisaus ken
tėjimo mirė.

Dievas įiedaleido iszpildyi 
savo prižadėjimo tam netikė
liui užleisdamas ant jo netikė
ta mirti.

Republikonai Laiko Posėdi Washingtone, D. C.

Gubernatorius Harold E. Stassen, isz Minnesotos, su 
savo draugais suvažiavo in Washingtona tartis apie rin
kimą prezidento ant Republikoniszko tikieto. Nuo kaire- 
ses stovi Senatorius White, isz Maine kongresmonas Mar
tin, isz Massachusetts, Senatorius P. Lodge isz Massachu

setts, gubernatorius Stassen ir jo sūnūs isz Minnesotos.

:: DARBAS ::
— Darbas, liuosybe ir do

rybe yra del žmogaus didele 
gražybe. Jeigu ta . gražybia 
užlaikysi tai da daugiau aju 
laikysi.

— Per darba gyvastį turėsi,
nieko gatavo nuo Dievo neap- 
laikysi. Ant to Dievas davė

kad yra sutvertos ant to, idant 
kitus padaryti laimingais.

§ Per ausis tankiausia in- 
sigauna pagundymai o tai gal 
del to moteres užsidengia savo 
ausis plaukais arba skepeta bet 
ir tas -ant niek prisiduoda nes 
per plaukus ir per skepeta tan
ke! pereina balsas.

ta metu kalėjimo.. Negalėdami 
iszgirsti Lietuviszku dainų nei 
muzikos per radijo, Klaipėdos 
Lietuviai naudojasi gramofe-
no rekordais. Kas 'turi gramo
foną, pas ta susirenka visi kai
mynai pasiklausyti Lietuvisz
ku meliodiju. Dabar Klaipė
dos kraszte jau nebegalima 
gauti rekordu nei nupirkti, nei 
pasiskolinti. Tai ve, ka reisz- 
kia gyventojams Hitlerio 
‘ ‘ tvarka! ’ ’

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.| 
MAHANOY CITY, PA.

PAAUKAVO AKI SAVO 
MYLIMU!

Montelimar, Franeija.-Dak
tarai isz czionaitinio Medika- 
liszko Universiteto nežino ar 
priimti dovana patogios mergi
nos ar ne, kuri paaukavo viena 
isz savo akueziu, del indejimo 
savo mylimai, kuris neteko 
vienos, laike muszio su Vokie- 
cziiais.

Mergina iszgirdus buk tūlas 
profesoris apgarsino, kad žmo
gaus aki galima iszimt ir kitam 
indeti, nurasze in ligonbute, 
kur josios mylimas randasi pa- 
'siulindama viena aki savo. Vy
riausias daktaras ligonbutes 
nepriemo merginos pasiulini- 
ma.

protą, ne emc už tai jokia za- 
plota.

— Žeme viską iszduoda, 
jeigu žmogus procia priduoda. 
Bet jeigu to pats nesir; pins! 
nieko ant svieto neturėsi.

— Jeigu dirbsi tai kuna sū
dru,tinsi, o jeigu skaitysi, busi 
rinkamas su dorais sėbrauti: 
tada savo protą sulobysi.

— Krutėjimas ir del negy
vu daiktu yra sveikai. Ir spyna 
surūdys, jeigu nesukinesime 
su raktu. Ir jeigu vanduo sto
vės, tai netrukus smirdės. Vi
siems reikia krutet, jeigu neno
ri ant lazdos krutet.

— Žmogeli, jeigu nedirbsi, 
tai sunkia senatve turėsi.

— Jeigu “Saule” skaitysi, 
tai džiaugsmu užtektinai turė
si.

į SZI BANKA YRA NARYS 8
5 Federal Reserve System |
5 TEIPGI IR S
> Federal Deposit Insurance^
! Corporation a
I —$—" i
I Union National Bank |
5 Kampas Main ir Centre St. g
į MAHANOY CITY, PA. |

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

IST SKAITYKITE “SAULE”

Czionais Visos Tautos Laikys Savo Dienas

Szioji vieta, kuri vadinasi “American Common”, ant 
Svietines Parodos, New Yorke, kuri atsidarė antru sykiu 
nuo 11-tos dienos Gegužio, randasi ant tos vietos kur pra
eita meta stovėjo Rusiszkas Namas o kuri po tam sugrio
vė. Bus tai vieta del visu tautu, kurie prigialbejo pastaty
ti Amerika. Kožna sanvaite szioje vietoje paskirta tauta 
turės savo diena, perstatymus, szokius ir t.t. Taja vieta 
pastate ir dovanojo Sears Roebuck kompanija.

:: Apie Moteres ::
§ Jeigu žmogus užtinka ke

lionėje duobeles tai motere nu
mes jam po kojų žiedą ramy
bes. Ko nepadaro isz mus mo 
tina ir mylima? Jos isz levo 
perdirba szeszka o isz tigriso 
avinėli.

§ Vyrai yra tos nuomones 
kad yra sutverti kad būti lai
mingais o motere tiki in tai,

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St. 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-.T
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JOHN KOVAL
.. .K V I E T K I N I N K A S...

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu 
Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del Vestuvių, Ligonbucziu, 
Laidotuvių ir T.T. Kreipkitės Pas JOHN KOVAL

TELEFONAS, 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

1 
jį! 
j-’ rh

jį! 
ii 
j!

iį! 
j;! 
ji 
jį! 
j!

j/’

'T jį!
iį!
''r

i-
jį!

jį!
jį!




