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Isz Amerikos
KOVA UŽ SENAS 

KAPINES
Nebuvo Jokiu Laidotu
vių In Laika Devynių 

Metu
Philadelphia, Pa. — Kova 

prasidėjo sūdo ant apleidimo 
semt 102 metu senumo Lafa
yette .'kapiniu aid. 9-tos ir 10-tos 
Federal i r Wharton id,veži n 
ant (kuria nebuvo jokiu laido
tuvių iii laika, devynių, melu. 
Mirusius ketina iškasti ir pa
laidoti Bucks paviete ant ka
piniu. Advokatai tvirtina buk 
gimines daugelio mirusiu da
vė pavelinima auit iškasimo 
įnirusiu kaulus bet nekurie ta
me yra prieszingi nes sako kad 
ant tosios vietos ketina statyti 
teatrus, sztorus ir namus.

Pamėtė Didele Suma 
Pinigu

Amsterdam, N. Y. —• No- 
rinte prilicija gana. jeszkojo pa
mestais 1,300 doleriu, kuriuos 
pamote. Mare Miirkevmziene, 

• bet ju lyg sziai dienai nesura
do ir gal nesuras. Moterėlė par
davė narna ant 38 John uly- 
czios liet nepriėmė bankinio 
kvite, įtiktai pinigais. Eidama 
namo užėjo da. i u kelis isztorus 

. su reikalais ir kada parėjo na
mo, pinigu nerado ant saves. 
Nulindo moterėle bet jau po 
laikui.

— Amerika nemirs isz ba
do, nes turi tiek ryžiu, kad už
tektu kožnam žmogui po 12 
svanri ant meto, arba tiek, kad 
galėtu iszmaityt visus per še
šis meteis arba' po 500 svaru 
kas minuta, diena ir naktį.

Dvasia Prasergejo Tęva
MIRUSIS SŪNŪS PRANESZE TĖVUI, KAD

SUŽAGEJO
STUDENTE

Atėmė Sau Gyvasti; 
Mergaite Nusitrucino

West New York. — Penkio
likos metu mergaite, kurios 
pravarde palicija neišdavė, 
iszgeredruciznos tiksle nusižu
dymo, kad likos sužageta per 
mokytoja. William Lounsbury, 
45 metu, kuris mokino Memo
rial High School, mokindamas 
mergaites naminio darbo.

Mokytojas atvažiavęs nak
ties laike in mokykla, atsuko 
gaza isz gaziniu pecziuku ir li
kos .surastas negyvas. Mergai
te ant rytojaus bando imsitru- 
cihti bet likos iszgialbeta per 
motina, ir nuvežta in ligontbute.

Laivas Iszplauke Su 
Paszialpa Del Graiku
Bayonne, N. J. — Graikiš

kas laivas “Kassandra” iš
plaukė isz czionaitines .prasto
vos su daugybe maisto, batuda- 
žu, trekais, drapanoms ir kito- 
keis reikalingais dalykais ver
tes milijoną doleriu, del Grai
kiško! gyventojų, nukentėju
siu nuo kare-. Kokiu keliu lai- 
va® išplauk** tai laikoma slap- 
t ybejo kad Voki'szk i su limari- 
imi j i. i lepaska i h 1 y 111.

Pirko Baisikeli - Rado
Jame Auksinius 

Pinigus
Shamokin, Pa. — James Do

lan pirko sena baisikeli už ke
lis dolerius nuo kokio fa i vai
ko o k aid baisikeHis bu vo page
dęs, pradėjo ji ardyt, ir ištiest 
rankena®. Kada, atsuko ranke
nas, isz ju išbyrėjo dešimts 
auksiniu penk-doleriu. Kas 
juos ten paslėpė tai niekas ne
žino.

ITALAI BĖGA ISZ ERITRĖJOS
Agordatas Gavosi In Angliku 

Rankos Su Daug Kariszko 
Materijolo Ir Kareiviu — 

Sumiszimai Afrikoj
ANGLIKAI

BOMBARDAVO 
VOKIETIJA

London. — Anglikai Afrikoj, 
vela laimėjo kelis muszius su-Į 
pliekdami Italus taisei, paim 1 
darni Agordata kaipo ir kelis- 
tukstanezius Italiszku karei-1 
viu, maisto, ginklu ir ginkluo
tu tanku. Daugelis Italu likos 
užmuszta ir sužeista. Italai už
klupo ant Angliku aplinkinėje 
Bardia bet mažai padare ble- 
des. Badai paskandino viena 
Angliszka laiva.

Anglikai užklupo ant Belgi
jos ir nekuriu daliu Vokietijos, 
sunaikindami Vokiecziu pozi-l 
cijas ir padarydami daug ble- 
des. Badai bombardavo kėlės 
amunicijos stotis ir sunaikino 
daug geležinkeliu.

Johannesburge, Afrikoj, at
sibuvo smarkus sukylimai ku
riuose sužeista keli szimtai 
ypatų ir užmuszta apie 25. Pa
licija turėjo panaudoti gazines 
bombas ant apmalszinimo 
maisztininku.

Graikai plaka Italus Alba
nijoj, paimdami svarbia aplin
kine Klisura. Italai bėga isz tos 
aplinkines.

Anglikai užpuolė su dauge
liu eroplanu ant Doverio kur 
atsibuvo smarki musztyne tarp 
Angliszku ir Vokiszku eropla
nu. Tūlas Amerikoniszkas le- 
kiotojas nuszove net tris Vo

kiszkus eroplanus.
Ottawa, Kanada — Kanada 

prižadėjo siunsti in Anglija 
daug kareiviu ir ginklu in 
trumpa laika nes kaip tūlas mi- 
nisteris iszsitare, tai Anglija 
reikalaus dideles pagialbos nes 
Vokiecziai kerszina užklupimu 
ant Anglijos su garinėms bom
boms, norints po Svietinei Ka
rei prižadėjo kad tokiu bom
bų daugiau nenaudos.

Vokiecziai Skandys Vi
sus Amerikoniszkus

Laivus
Berlinas — Hitleris savo vė

liausioje kalboje kerszina kad 
Vokiszki submarinai skandys 
visus Amerikoniszkus laivus 
kurie gabens kariszka materi- 
jcla in Anglija ar kitas vietas 
su kuriais Vokietija kariauna.

Vokiecziai Paskandino
Kelis Laivus

Berlinas. — Vokiszki eropla- 
nai ana diena paskandino kelis 
Angliszkus laivus prie Irlandi- 
jos pakraszczio, apie 150 my
liu nuo Donegal. Taipgi užklu
po ant daugelio miestu, dirbtu
vių ir pristovu.

i 3,750,000 Nelaisviu
Randasi Abazuose

Washington, D. C. — Dak
taras Jerome Davies, organi
zatorius Y.M.C.A, Draugavęs, 
apgarsino buk kariszkuose ab
azuose sziadien randasi 3,750,- 
000 kareiviu nelaisviu.

Daugiausia ju randasi Vo
kietijoj nes yra ju net 2,300,- 
000; Francijoj 400,000; Angli
joj 25,000 ir 75,000 Lenku ku
rie randasi Vengruose ir kitose 
vietose Francijoj.

Francuziszka Szeimy- 
na Suvalgė 100 Kacziu

Paryžius. — Tula porele ku
rie neturėjo maisto, likos ar- 
esztavoti už užmuszima szimta 
kacziu kurias suvalgė. Žmones 
valgo ne tik katiena bet ir szu- 
niena ir viską kas yra tinka
ma ant maisto, taip ten trumpa 
maisto.

■— Cigaru dežukos, kurios 
t alpina savyje po 50 cigaru, yra 
dirbamos po 100 kas minuta.

— Arkliu szerdtis yra nau
dojama. del padirbimo viso
kiu dalyku kurios, sunaudoja 
kas minuta po 50 svaru.

Laiszkai Ir Laikraszcziai Eina In Lietuva
Washington, D. C.— Gene- 

raliszkas pacztas pranesza, del 
visu žinios, kad pacztas, kaip 
laiszkai ir laikraszcziai eina in

Lietuva, bet, tik per Kaliforni
jos pristovas, isz bile paczto 
Suv. Vals. Jokiu pundeliu ir 
pakeliu pacztas nepriima.

Nežinojo Apie Gyvenimą
KALNU GYVENTOJAS TIK DABAR SU-

PASILIKO VAGIM

Kad Nupirkti Duonos 
Savo Vaikams

Pittsburgh. — Ana diena 
priesz magistrata stojo kokis 
tai Steponas Kurdyla, apkal
tintas už pavogimu laikrodė
lio. Apgynėju sude buvo jo mo
tere kuri buvo taip geru advo
katu kad magistratas paleido 
kalt minką o palicijantai, ku
rie klausė meldimo moteres, 
taip persiėmė jos meldimu kad 
sudėjo jai 22 dolerius paszial
pes. Motere kaltininko apsakė 
kad jos vyras nuo ilgo 'laiko 
neturėjo darbo norints jesziko- 
jo visur bet negalėjo -surasti. 
Daejo prie to, kad tėvai ne vai
kai neturėjo ne šmotelio duo
nos namie. Ant galo vyras, alė
jas in koki tai ofisą o neaplai- 
kes darbo, nematant niekam 
paėmė gulinti anit stalo laikro
di Ii. už ka likos aresztaivrttas. 
Vyras pasako magistratui kad 
i Iglaus negalėjo žiūrėti ant 
vargo moteres ir vaiku ir bu
vo priverstas vogti. Siudžia 
teismą, atmeite o locnininkas 
dovanojo jam kalte kada da- 
girdo apie varga žmogaus.

Kiniszkas Bankieris 
Nužudytas

Shanghai, Kinai.— Nežinomi 
pikta darei nuszove ant smert 
Chi Ming-Dah, Kiniszka bau- 
kieri, Franeuziszkoje dalyje 
mi es to. Jo banka s ma Ine pi m - 
gus už Chungking pinigas ku
riuos Kinezikai įiejirieme.

— Amei-ikoniszko’s dirbtu
ves cukraus sudeda; po 8,000 
svaru cukraus in 100 išvari
nius maisziukus kas minufta o 
in baczkas įsudeda 800 swaru 
cukraus iri baežkats.

ERGELIS SU
DVASIOMS 

Žmones Negali Iszbuti 
Name

Detroit, Mieli. — Name po 
numariu 1473 ant Michigan 
Ave., atsihuna nepaprasti da
lykai. Nesenei in ta ji narna iil- 
si kraustė šeimyna Jokūbo 
Zborskio bet- .po keliu . dieaiu 
buvo tprispirti apleisti ji. Pir
ma diena, kada, insikrauste in 
narna, ir nuėjo parsinešti mal
ku isz -skiepo, .nematoma ran
ka. mete in ji' 'bonfka nuo pieno 
po tam mažas ipecziukas išlė
kė laukan, 'pairdamas visas.

Antra -nailrii pradėjo pasiro
dyt dvasius. Uoszvė pagukl'žiūs 
va-ikus in -lova, pajuto'kad kas 
tekis t raukia ja už andaroko ir 
ji išbėgo su' kirkšniu. Nakti
mis jn-asideda yisoki cypimai 
ir baladojimai ir kartais du-o- 
daisi matyt po stitea. koki tai 
tamsus szeszelei. Žfnoneš da
ginio apie tuos naktiiiius apsi- 
reiszUtiinus apstojo narna kad 
net palicija turėjo žioplius iš
vaikyt. . . , •

ŽINUTES
Wft-hirvJ ihi, D. C. — Val

džia ketina iszdiioti szimet. net 
41 ibilijona doleriu ant- užlaiky

mo ir vedimo sklypo.
Shanghai, Kinai — Žymius 

redaktorius Kiniško laikrasz- 
< zio -likos nušauta® ant. sineiU,-. 
per nežinoma žmogų.

. " - I —■■ O - o- }

Washing'!cm,. D. ('. Wil
liam G. McAdoo/ ■žentas, buvu
sio prezidente Wilsono, mire 
Sribatoje, szirdies liga. Turėjo 
jis 77 metus ir buvo vedes du 
sykiu. - ■ ‘ ■.

Skaitvkit ‘SAULE’ Platinkii.'!

MOTINA ISZDUODA JO PINIGUS 
BE REIKALO

Amerikonai Parodo Anglikams Kaip Dirbt Tiltus Per Upes

Vyras Užvede Skunda Priesz Savo Paczia, Kad 
Sugražintu Jam Pinigus Kokius Aplaike 

Po Mircziai Sunaus
Kankakee, Ilk — Sausio p i r- Į 

ma diena, Claris Stephens, 64; 
melu, prislėgė s-ude laike (teis-į 
mo'brik jis pabudo isz miego ir 
pamate savo mirusi Simu sto
vinti sząle lovos, 'kalbėdamas 
in ji: “Tėvo, motina iszduodą 
tavo pinigus nere-ikalingai to- 
del apsisau'gokie -nuo jos.”

Ant rytojaus tėvas nuėjo in 
banka persitikrini ar pinigai 
tikrai randasi bankoje ar jo 
motore juos visu® isztraulke ir 
ant tikrųjų persitikrino buk ji 
ištraukė visus pinigus .sumo
je 4,000 doleriu. Vyras užvede 
skunda priesz savo paežia kad

sugražintu jam pinigus kokius 
aplaike po mircziai sunaus, -ku
ris 'buvo užmuštas automobi- 
liauis nelaimėje aplaikydamas 
u!ž jo mirti 5,000 doleriu.

Motere sake sitde ’buk pini
gus indejo iii szeras kurios jai 
aitriesza peilna. '’bot .slidžia, nu
sprendė kad motere turi vyrrui 
sugražint visus pinigus su pro
centu, viso 4122 dolerius.

Tėvas sake kad jei gu nebūt u 
ji sūnūs prasOrgejas tai nieko 
nebutu žinojas kad jo motere 
isatranke visus pinigus isz ban- 
kos.'

Isz kaireses matome Winstcna Churchill kuris peržiūri Amerikoniszkus kareivius 
Londone, kurie pribuvo isz Amerikos o ant deszines puses parodo kaip tieji Amerikonai 
dirba tiltus per upes laike musziu. Tieji luotelei yra pada-ryti isz audeklo ant kuriu 
stato tuomlaikinius tiltus del kareiviu kad galėtu gautis ant kitos puses upes.

PRATO KAS TAI YRA GYVENIMAS

Nemate Ir Nežinojo Nieko
Clarksburg, W. \’a. — Ka- 

riszfkas gyvenimas bus jam 
lengvesnis ne kaip buvo iki 
šiol del Burley Turner ant ku
rio didesnis miestas padare di
deli inspudi ’kada jis atvažiavo 
in czionais ana diena. Turner 
■. uri 32 metus, nuo užgimimo 
jis gyveno tarp Virginijos kal
nu arba kaip juos vadina ‘Tlill- 
billy,’ paviete Pendelton ir 
i ik dabar -pirma karta savo gy
venime pamate įkas ifai yra gy
venimas.

■Savo gyvenime jis niekad 
nebuvo mates strytkario, trū
kio, didelio namo, autoinohi- 
liaus ne elevaiteriaiis, puikiai 
pasirėdžiusių moterių ir kitu 
stebėtinu dalyku koki sziadien 
randasi didesniuose miestuose.

Kada inejo in hte.eli ir pa
mate sukaneziasias duris, (ku
riame ji, patalpino aficieriiis 
nes pribuvo ant kariško® tar
nybos tai (taip niisis'teliejo kad 
pašaukė: “tai gal yra velnisz- 
kas iszradimais kuris del iŽsno- 
uijos neatnesz jdkios .naudos.” 
O kada pamate elevatorių ei
nant iri virszu tai jau to jam 
buvo u‘ž daug ir nulipo trepais 
ant. 'trylikto, laipsnio iri. savo 
kambarėli. • • , - /M: ..

Ir tai Amerikoj da. raudasi 
tokiu puslaukiniu amoniu ku
rie nežino kaip kiti, gyvena nes 
per visa savo-gyvauti nebuvo 
teliaus kaip, tik kėlės mylės 
nuo namu. Sziai kur misijonie- 
rei prisidirbtu tarp t uju kal- 
nuoeziu Virginijoj.’



“SAULE” MAH ANO V CITY, PA.

Kas Girdėt
(yra is zmin tingu žmogum ir tu- 
Įri labai gera buba. Profesorius' 
|tvirtina 'birk žmogus, kuris1 
'daug mi-slina, isz-szauikia karsz-l 

t i smegenyse per ka skūra ant 1
Kada užėjo bedarbe po vi- gaivos .sūdžiusia ir plaukai Isz-' 

šas Su v. A alsiJjais tai padirbę- į)U( ;;l Ka ji;S) moterėlis, ant' 
jai netikrųjų pinigu darbuoja-'p, pasakysite? Ar tasai prcpe-' 
si po visas s’zalis. Nuo kokio Igoris vra al rail 
tai laiko netikrųjų -bumm-aka j -------- --------- -

APDRAUDA DARBININKAMS IR I
JU SZEIMYNOMS [

Sulig Sociales Apdraudos Akto
----- .---------- o----------------

SEPIJA TRUMPŲ STRAIPSNIU PAĄISZKINANT
FEDERALE SENATVĖS IR LIKUSIU 

NASZLAICZIU APDRAUDA

Paskubins Užbaigti
Mokslą Kareiviu

Balsai Musu
Skaitytojo

artistai paleido in begi apie Tinas Indijojias isz Oklalio-: KAS GALI GAUTI SENO 
milijoną tuju netikru pinigu. m<.s< ]Nif:,s arcsalavota> už tai Į AMŽIAUS APDRAUDOS 
Valdžia pravergsi i žmones I kad t urejo kvorta arielkos 'kirs ISZMOKEJIMUS.
ida.nit llaikytuisi. ant. sargybos| yra. uždrausta. per valdžia.! ---------
kada, aplaiko pinigus nuo ko-) Teismas priosz ji atsibuvo net; Gairti. iszmokejimu sidyg Šo
kui nepažinstamii žmonių arba . lLž keliu menes i n ir ant galo Ii- (dali s Apdraudos Akto sono- 
ka-cbii aplaiko regzta nuo per-j ges nubaust irs ant užmokėjimo • amžiaus ir naszlaicziu updrau-
mainyltn bumais^ku.

Italiszkas priežodis kalba 
apie mot eres szi taip: Jeigu mo
tore taip butu greita ant kojų 
kaip su liežuviu tai galeliu pa-
gaut žaiba ir juomi užkart pė
džių.

viena doleri bausmes. Varg-: dcs programa, reikalinga žmo-
sza.s persėdėjo kalėjime koks Igni ’dirbti prie tokiu užsiemi- 
menesiufe, laukdamas teismo) m-u, kuriuos insi.alymas ii įima 
nes negaliojo aplaikyt'kaucijos., ir uždirbti paskirta suma, pi- 
Argi negalėjo nubausti ji tuo-'nigu prie tu užsiėmimu, per 
jaus užmokėti viena doleri ne reikalaujama kvartalu s-kai-

I
i !
i
iI

m., kada apdra:.dos iszmokeji-j 
irai prasidėjo k vai if i kuo tiems! 
darbininkams 65 m. amžiaus ir 
Ja ilgiam

3— Darbininkui, sulaukusiam 
65 m. m'ažiaus priesz Liepos 1 
d., 1940 m., užtenka tureli 
“szeszis padengtus kvarta
lus”.

4— Kada dari liniukas turi 40 
kvartalu, kol gyvas, jis kyali- 
fi kuota -. Pavyzdin -— jeigu 
darliijiin'kas dabar turi 22 m.,

EI.—’ Sziuomi prisi u nežili tris 
dolerius kaipo užmokesti už 
“Saule” ir szirdinga tariu 
ueziu kad ucsnlai-ket sinrtinet 
laikraszti uos be jo Imtu man 
labai nuobodus gyvenimas. 
Lieku ‘labai dėkinga jums.

butu labai nitobodtis. '
Veronika Karelauskiene, isz 

West field. N. J. -—- Siuncziu ta- 
mistoms užmcikesli. u-ž laik
raszti ant visu melu ir turiu 
szirditigai iszreikszti kad asz 
labai myliu skaityt. “Saule” j r 
ja skaitysiu pakol gyva busiu.

— Alisos skriaudo-s- bnal.a 
mums atlygintos nors ne per 
tuosius kurie mus nuskriaudė.

Antanas Baskas, isz Hart-
f< rd, (’mm. — Siuncziii lamis-į Nauja Malda-Knyge 
ioms užmokės.i ant viso meto, --------

' Sziadien. musu valdžia pa
skyrė bilijonus doleriu ant ap
siginklavimo bet kiek žmonių 
supranta kiek itai reiszlkia. bi
lijonas 'ddleriu. Sztai, jeigu 
žmogus ’skaitytu po 200 dole
riu ant ’minui o s o in viena va
landa. 12,000, in viena diena

kaip laikyti ji kelis menesins ežiu.
kalėjime:’ Negirdėta teisingys-į Užsiėmimai, kurie ineina in
ta! j sociales apdraudos sritį yra už-

Tieji, kurie turi užtektinai' siemimai fabrikuose, szapose,
svietiszlko turto arba turliji-) krautuvėse, kasyklose, mala
gas prjetelius, nereikalauja se-' nuošė, prie Amerikos laivu,
dėt kalėjime lyg teismui no- 
rints gana, dijaurei perženge 
tįesa's. Visoiki apgavikai, rakė-j

rašytinose, bankuose ir kitose j 
biznio ir industrijos vi eitose. ■ 
(Užsiėmimai, kurie neineina in I

288,000 o in meta po 105,120,- 
000 itai bilijoną turėtu skaityt 
per devynis ir puse meto. Taip 
yra milžinis/ka suma bilijono.

tie-rei, vagys ir tam panasziiis sociales apdraudos suit i—žem- 
tranikosi automobiliais ir ulia-l dirbystes, namines tarnystes,
voja tol-i-aus nesirūpindami federa'los, valstijų ir vietines 
apie teismą o va.rgszas neturi j valdžios tarnystes, Itikejimisz- 
jiuosybes n orini-s ant galo jo kos, labdaringos ir kitos pelno- 
nekaltybe iszeina in virszu. nedaranezius organizacijos.)

ir visu laiku per sekanezius 10 
metu dirba, jis bus kvalifikuo
tas gaui i apdrauda, kad nors 
jam sulaukus 32 m. jis dirbtu 
prie kito užsiėmimo, .kuri in- 

ai.yinas iieiuiina.
Gaut i apdrauda, darbi įlinkas 

privalo sulaukti 65 m. amžiaus 
arba, daugiau ir sustot ’dirbus 
Nešikai to darbininką “prie 
darbo” jeigu jis uždirba ma-
ži.aus $15. per menesi, prie už
siėmimo, kuri instatymas in- 
ima arba prie 'darbo, kuris ne
papuola po instatymii.

K a gera motore neprivalo 
daryti:

Neprivalo miegot ’kada jos 
vyras sunkei dirba. Vaiksz- 
cziolti in teatrus kada vyras 
sunkei dirba. Neprivalo pri
iminėt pas ’save sve-eziu kada 
vyrais randasi prie darbo. Ne
privalo įskaityt ir laksi y t pa's 
kaiminkas jeigu -drapanos ne- 
suprosyt’OS ir nesulopytos. Ne
privalo mislyti apie. parėdus 
tiktai czedyt pinigus ant juo
dos valandos. O apie vyrus ka 
galima pasakyt ? Ir jiems ta 
pati vėliname.

. Kinuose isžkasa aukįs.a, si
dabrą, vari, eina ir geleži. Taip
gi brang-akmenius kaip; ru
binus, 'safirus, topezus, opalus, 
umetistu's ir kitokius. — O bet 
Kinai yra vailgingiausiu skly
pu. Taisės .'brangenybes priesz 
kare iszkasinejo svetimi auti,sz- 
kos - kompanijos mokėdamos 
Kinams tilk maža procentą nuo 
tuju turtu. Vinszini nkai j va ima 
uždarbi sau o sklypas aplaiko 
mažai naudos.

Vai nėra teisybes ant -svieto ir 
gana.

Amerikoj randasi beveik ’ke
turi milijonai žmonių kurie ne
moka ’^k-ai'ty1! ne raszy t. Bet re
daktorius goriau žino nes jei
gu.'.kas -pamaitytu kiek randasi 
ant jo stalo la.is.zku su visokiais 
praszymais ir žiniomis -tai ki
taip apie tai maustytu.

Itedaktorius “Saules” Sau
sio menesyje parūpino d-el 18 
žmonių vardus laivu ant kuriu 
jie atplaukė -in Amerika, -ku
riems toji žinia buvo labai rei
kalinga. Jeigu ir jums -toji ži
nia. reikalinga tai raszyki-te. in 
redaikcija <> ir jums patarnaus 
greitai ir už maža atlyginimą.

■■ Navatna. yra teisingysta ne
kuriu Amerikonisziku sudu. 
Kokis tai žmogelis, kuris nete
kės įstaigai proto, papilde žu- 
dinsta, likos nubaustas iii ka
lėjimą aut visos -gyvasties, no- 
ririts iszsikallbinejo laike teis
mu kad jis'peri) uv o kol i,o-l i’ka 
metu pamiszeliu name. Tasai 
zmoigdlis nebuvo turtingu ir 
negalėjo prigulineziai gintis ir 
pasamdyti gerus- advokatus. 
Bet kitaip sūdąs pasielgė su 
turtingu žmogum, kuris nužu
do savo paezia būdamas girtu. 
Paleido ji ant Ii uosy bes. Tani
kei sūdai ’tokius žmones pripa- 
žysta už paikszus įTOįrint-s yra 
yi'siszkai sveiki ant .proto.

Laimingi yra plikiai nes ilgi 
plaukai yra ženklu kvailumo o 
plike ženklina -savyje daug isz- 
minties. Taip są'ko p-rofesoirius 
Glen Sargent isz Yale univer
siteto. Tyrinėjo jis per dauge
li metu ir daejo prie to, kad 
plika galva yra puikiausiu 
darbu Sutvei-tojaus, norints 
plli’ke ne yra patogi bet labai 
paudinga. Locnininkas plikes

Ferma inia. ekonomiszkam -|ju
dėjime ’Suv. VaUatiju-, sumaži
nimas nekuriu -produktu kaipo 
ii' align, nei.szvere tai-p didele 
intdkme kaip nekurie sau ma
no nes pp-gal raparia apie 963 
banku, tai žmonių paezedumai 
indeti in haiilkas visai nesusi- 
ma'žino -bet pasidaugino. No
rint s dauigdli's -žmonių randasi 
be darbu ir galima buvo ma
nyti kad žmones savo paeze-du- 
mu-s isz banku pradės isztrau- 
kineli ir susimažins bet tas ne- 
iszsjipilde.

Praeita 1940 meta -szimtuo- 
s.o didžiausiose -banko-se žmo
nes ii.urejo indejo -pinigu apie 
tris bilijonus doleriu o szimet 
toji -suma žymiai užaugo.

Pakol žmones czedins savo 
pinigus ir juos des in bankas 
tai galima tikėtis jog sklype 
rasis gerove. Czedinimas pini
gu yra ženklu geru uždarbiu 
ir geru laiku.

ANT GELEŽKELIO 
STOTIES.

Kunduktorius: — Ei mister, 
czion negali in szita vagonu, 
sesti, tai specjaliszkas trūkis 
del pono prezidento. •

Jurgis: — Nu-gi ir asz pre
zidentas Szv. Petro draugys
tes.

§ Jeigu žmogau už daug 
pasilsėsi, .didžiausius turtus 
praleisi, — vėla, susiprasi bet 
jau brangaus laiko neatrasi.

Gauti apdrauda,. darbiniu-, 
kas turėjo uždirbti $50. arba 
daugiau, kiekviename isz rei
kalaujamo skaieziaus kvarta
lu (quarter years), arkalendo- 
riszku kvartalu. Kalendoris’z- 
k'as kvartalas yra trys mene
siai .sekant pirma, diena Sausio, 
pirma, diena Balandžio, pirma 
diena Liepos ir pirma, diena 
Spalio.

Kvartalus, kuriuose darbį- 
ninlkas- uždirba $50. arba dau
giau, vadiname “padengtus 
■kvartains” (quarters of cover
age).

Būti Kvalifikuotu Privalai 
Turėti Sekanczius “Pa

dengtus Kvartalus”

1— Nemažiaus -kai puse (tiek 
“padengtu kvartalu” kiek isz 
viso yra kaUeaidorisakn kvar
talu po pirma diena Sausio me
nesio 1937 m. kuo-me1! in-staty- 
mas i nėjo galen ir -priesz ta 
kvartala, kuriame sulauksi 65 
m. amžiau-s.

Pavyzdin: Sakykime, kad 
tamsta sulauksi 65 meilus am
žiaus Vasario menesi 1941 m., 
jr uždirbai apie $60. per mene
sį per 1937m. ir 1938 m. Bet 
1939 m. visai nedirbai, neuždir
bai $50. -per nors viena to meto 
kvartalu ir nedirbai per 1940 
m. pirmu du kvartalu. Su 1940 
m. Liepos menesiu, 'tamsta su-, 
gj-yžai -pj'ie pastovaus darbo, 
vėl uždirbdamas $6.0. per me
nesi. Tad, Arasario menesi ka
da sillau-ksi 65 m. amžiaus, ga
li .-skaityti kaip “padengtus 
kvartalus” 1937 metu keturis 
kvartalus, 1938 metu keturis 
kvartail-us ir du kvartalu 1940 
m. — -k-as is-z viso sudaro 10 
kvartalu. Esz viso yra 16 kvai> 
taki keiluriuose metuose nuo 
Sausio 1 d., 1937 m., ka'da in- 
Įst'aiymas įnejo galen. Tad 
tamsta -esi -kvalifikuotas gauti 
ap-dra.uda nes tavo 10 kvartalu 
yra daugiau kai puse įnstąliy- 
mo r< i kala.iijamu kvartalu nuo 
laiko kada instatymas inejo 
galen, Sausio 1 d., 1937.

2— B ei kalinga tamstai ture
li mažiausia, szeszis “padeng
tus kvartalus”, t. y., puse skai- 
czi.aųs kvartalu nuo Sausio 1 
d., 1937 nn, kada instatymas in
ejo galop iki Sausio 1 d., 1940

. Nej'g reikalinga Imi: i Jung. 
Valstiju -pilioeziu.

JUSU SENO-AMŽIAUS AP
DRAUDOS MOKESTYS.

Sulyg Sociales .Apdraudos 
Akto, men-osines mokestys bus 
mokamos kvalifik.uotįem-s dar
bininkams,. sulaukusiems 65m. 
amžiaus ir ’daugiau, iki gy vas
ties, jiems sustojus dirbti. Su
ma, kas menesi iszmo.kama, bus 
lygi su nimsziinc-ziu tavo mėne
sines algos, su kreditu už kiek
viena “padengta mti.a” -t. y., 
už kiekviena kal-en-doriszka 
meta., įkuriame jums užmokėta 
$200. ar daugiau, prie instaty- 
mo padengtu užsic’mimu. Suro- 
kuoti mėnesinė apdraudos mo
kesti reikia: 1 — Rasti -tavo 
vidultine mėnesine alga; 2— 
Paimti nuoszim'ti tos vidutines 
algos ir prie tos sumos pridėti 
kreditus už padengtus metus.

Tavo Vidutine Menesine Alga.

Rasili tavo vidutine mėnesi
ne alga.; Suskaityk visas al
gas, gautas nuo užsiėmimu in
statymas inejo 'galen, iki pra
džios to kvartalo, kuriame su
stojai dirbės, ar 65 m. amžiaus 
air vėliau. Padalyk szita pilna 
suma pagal s-kaieziu menesiu 
tame laike.

Yra tik du iszemimai. Adenas 
licczia dlarbininkus, kurie da
bar seni, kilias lieczia jaunus, 
s.c-k.ancziai —■

Jeigu tamsta, sulaukei 65 
metus priesz 1939 m., nepridek 
prie tavo pilnos algos kįek už- 
dirtiai 'tarpe 651 o gimtadienio 
ir .pirmos dienos Sausio men. 
1939 m., ir rdkuojan’t meneisius 
neppidcik laika po tuo kvarta
lu, kuriame sulaukei 65 m. am
žiaus ir jiricsz Sausio 1 d.,19- 
-39. Pavyzdin, jeigu .tamsta, su
laukėki 65 m. amžiaus priesz 19- 
37 m. klaida, instatymas inejo 
gallon, s'ui>kaityk ailgas gautas 
nuo’Sausio 1 d., 1939. m. .Jeigu 
suėjo 65 metai 'kada nors 1937 
pi. ai' 1938 m. suskaityk gautas 
algas nu-o.Sausio 1 d., 1937 m., 
iki gimtadienio praleidžiant 
laika nuo tavo gimtadienio 
Iki Sau-io 1 d., 1939 m. ir vo
kuok nuo to laiko iki pradžios, 
kvartalo, kuriame sustoji dirb
ti.. (Todėl, kad originalis iusta-

Admirolas Wilson Brown, 
kuris yra supre-dentu karisz- 
kes mokyklos Annapolis, 
Md., laikys egzaminus vyru
ku, kurie lavinasi ant aficie- 
riu toje mokykloje kad juos 
paskirti in vietas isz prie
žasties apsiginklavimo pro
gramos.

tymas nerekavo algas -po 65 m. 
ir permaina padaryta Sausio 
1 d., 1939 m.)

Jeigu esi jaunas darbinin
kas, 22 metu po Sausio 1 d., 19- 
37 m., kada, ’instaitymas inejo 
galion, suskaityk visas tavo al
gas, nepaisant savo melu. Bet 
skaitydamas menesius su ku- 
Tiu s’kaiczium dalinsi, neskai
tyk liros kvartalus, priesz su- 
laukiainit 22 m. kuriuose alg'a 
buvo mažiaus $50.; t. y., jeigu 
18 metu amžiaus pradėjai -dirb
ti ne 'pilna laika, tik isz dalies 
ir uždirbai $3., in savaite, arba 
uždirbai mažiaus $50. -bile 
kvartaliniu melu, neskaityk tu 
kvarta 1 ir mene,sius.

Suma, Kuria Gausi.

’Sužinciti kiek mėnesines mo- 
k-est’ies gausi: Imk 40 nuos'zim- 
ti pirmo $50. tavo vidutines 
mėnesines algos, .paskui, imk 
10 nuŲ-szimti seikancziu $200. 
(yirs-z $250. in menesi nerokuo- 
j-ama.); sudek 'kruvop .szitas 
skaitlynes. Imk'1% tos sumos 
kiekvienam metui kuriame už- 
dii'bai $200. ar dahgiau, prie 
darbu, iiislalymo inimtu, -ir 
-tuos pridek. Pilna suma yra 
ta vo mėnesinis apdraudos mo
kestis.

Pavyzdin: — Sakykime kad 
tamsta uždirbai $50. per me
nesi per 10 metu. Imant 40 nuo- 
iszimti tu $50. ituri $20. Prie tos 
sumos -pridek 1% už kiekviena 
isz 10 metu ir turi $22. — tai 
-tavo mėnesinis mokestis.

Jeigu uždirbai $100 per me
nesi, vieton $50. tavo apdrau
da vokuojama -sekajicziai — 
40% .pirmo $50 yra $20.00 
10% liekamo $50 yra 5.00 
10% $25. už 10 molu

-padengima yra 2.50

i-sz viS’O $27.50
Be Ito, dar tavo szeimyna 

gauna aipdrauda, kuri priklau
so nuo kiek tamstai mokama.

Jusu apdraudos mokestys 
.niekad nebus mažiaus $10. per 
menesi. Kitais žodžiais, kad 
nors ii- a.Įjdraudos mokestis bu
tu mažesnis, jis Ims pakeltas in 
$10.

ir praszau vela siuntinei kaip 
■,m et. Turiu primyt ka'l asz 

.-kaitau “Saule” jau 20 metu į 
ir inegalccziau be jos apsieiti.) 
Liinkiu jums viso 'labo ir geros 
sveikatos ir gero pasisc-kimo 
jusū darbuose.''

* --------
Ona Jusz-kiene, isz Wilkes- 

Barre, Pa. — Szirdinga aeziu 
už laikraszti “Saule” kuri man 
laibai patinka skaityt ir kuria
me randasi geru p-allarimu del 
žmonių o ypatingai -sziuose ne
ramiuose laikuose. Taip-gi pri- 
siuneziu užmokesti ant visu 
metu ir manau da skaityti kaip 
skaieziau per 30 metu be pa
liovos nes be “Saules” negaliu 
apsĮeįi.i. Lieku su pagarba.

“Jėzus Mano Pagelba Gy- 
vcn’mo, Vakare ir Mirties Va
landoje” yra tai vardas naujos 
Malda-Knyges Krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderin
ta su giesmėmis. Labai dide
les litaros.- Grąžais apdarais. 
Labai paranki knyga del tu, 
kurie turi silpnas akis, nes ne
reikia akuloriu skaitant szia 
malda-knyge. 3% col. x 5y2 
coliu didumas; 592 puslapiu. 
Li.

Preke, $2.50

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

KAS MINUTA.

i.

— New Yofkas sziadien 
iszdirbinejė visokiu moteriszku 
paredu po 180 moteriszku szle- 
biuper minifta, arba 80 procen
tą. visu ]jadirbtn szi-ebiu ant 
svieto.

Alateuszas ATiitkeviczius, isz 
Oregcm (lity, Oregon. — Pri- 
siuneziu užmokesti už laikrasz
ti ir meldžiu siuntinėt auk szio 
meto. Turiu -tamistoms taipgi 
primyt kad asz esmių jusu 
skaitytoju-m jau 40 metu ir 
manau juomi pasilikti ant to
liams tarp jusu milžiniszkos 
szeimynos sikailtytoj-u.

lUrszule Armoniene, isz Do
nora, Pa. — Prisiuncziu tarais- 
tc-ms -tris dolerius kaipo užmo
kesti už, laikraszti “Saule’’ ir 
nors mažai turiu ineigos beit 
be “Saules” gyvenimas man

S į
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Union National Bank į 
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA. į

ANT GAVĖNIOS.

Graudus Verksmai arba Pa- 
si’budinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris- 
tuso. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios. Pagal senoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba. Kal
varija Viesz., Jezuso Kri-stu-so, 
10c. klaidele Arcibrostvo-s Szv.
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, 10c. Gromata arba 
Mnka musu iszganytojaus Je
zuso KristU’S'o, 5c. Tretininkių 
Šerapbiszkas Officium, 10c. 
Novena Stebuklingo Aledaliko 
Dievo Motino Garbei, 10c. Li
tanija Liauretanisz-koji Szven- 
cziausiosios Panos Marijos,!0c.

Adresas;

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

L. TRASKAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIUS

..aidoja kūnus'numirėliu. Pasamdo 
automobilius jie! ĮaidotuviU, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
320 W. Centre St. Mahanoy City
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Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

Dalejdus

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $L00

“SAULE” Mahanoy City, Penna.
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Senas Portretas
Bobutes

įkajujo kada. Robertas ‘padejii 
gromata an't stalelio žiureda-j 

Imas ant kaminėlio. Ponia Rei-j 
noldiene paėmė gromatele, en-
d-i’jo kaip buvo ir padėjo in sa
vo vieta- Niekas oemale as/.a- 

i ras .kuriom nubyrėjo- ant stalo-1 
|]jo kada ji uždarinėjo. I

Kada, sugryžo kur d..avėjo

Vaiku Skautu Diena Baika, Ne Baika -

(Isz Angliszko verto F.B.)

—• O 'tu- nedoras Robertai, 
siarma-tijiesi 'tojo seno 'portreto 
tavo 'bobuites idant t avo drau
gais nesijuoktu isz tavos, ka?— 
t aip kalbėjo ponia Reinoldiene 
in savo stalu .kuris pribuvo ant 
valkiaiciju namon isz universi
teto ir iąulk-e įpribnnanczio sa
vo draugo kuris ketino -praleist 
su junta vakacijais.

—- Nes maitai, mano mylima 
motinėlė, tais portretas czionais 
netin'ka o ir bjaurei yra iszma- 
Kavotas, jog net juokai ima 
kada ant jo dirstelėjo.

Abudu žiprejo anit to portre-1 
to. Buvo tai paveikslas senos j 
mo teres su baltais kaip sniegas 
plaukais, su ruseziu veidu.

— Na tai gerai, Robertai, pa
kabinsiu ji. kur kitur bet ne 
isziadien. Bet pirm,a kuri isz- 
'klau-syt mano apsakymo, tikro 
atsitikimo. Kiek tai metu jau 
praėjo bet man rodos jog tai 
buvo visai nesenei. 0 it,u jau tu
ri asztuoniolji'ka meilu. Alano 
ievas apsipaeziavo ,su tavo bo
butes jauni aulsia. severe. Kada 
asz turėjau tris metus, numirė 
maino tėvas. Bobule 'kanecz no
rėjo mane paimt ant iszaugini- 
mo bet ievas, kuris 'buvo laibai 
pasisziauszes žmogus, nenorė
jo apie tai ne klausyt mislyda- 
miais buk bobute butu (tosios 
nuomones jog tai. del jos pinigu 
mane pas ja. leidžia nes bobute 
buvo turtinga motore ir neno
rėjo .su manim skirtis. Paėmė 
maine su savim ir kartais para
šydavo bolbultei apie mano isz- 
.auginima. Taip gyvenom per 
dvylika metu bet įstaiga įsmer- 
tis mano tėvo paliko mane sie- 
r atolo, be skatiko. Nežinau k:as 
po tam darosi nes tik įtiek atsi
menu jog bobute man tank ei 
kalbėdavo jog jos namas yra 
mano namais, jog jau buvo pa
senus ir norėjo idant asz su ja 
a'psigyvencziau ir rupintausi 
ja.

— Norinis žmones kalbėda
vo jolg mano bobuike buvo la
bai. rusti žmona bet tai buvo jos 
būdas kalbėjimo. Ant atsaky
mo atsakydavo trumpai ir szal- 
tai nes szirdi turėjo gera. Žmo- 
neis taipgi kalbėdavo buk bo
bute kitados buvo insimylejus 
in puiku jauniki bet labai var
ginga. Atsirado ir kitas jauni- 
iki-S 'kuris ’buvo turtingas ir su 
kuriuom veliaius apsivyravo. 
Beit, iii trumpa, laika datyre jog 
visas auksas ant svi-elto negalė
jo duoti, jai linksmybes, ir mei
les, kaip tikra szirdis. — Ir ap- 
isi.ver'k.e ponia Reinoldiene žiu- 
redataa ant seno portreto bo
butes.

— Kalbekie toliaus, — atsi
liepė Robertas in motina.

—- Butu viskas- gerai jeigu 
ne užvydejimas mano giminai- 
cziu kurie visaip man prikiszi- 
nejo jog asz laukiu bobutes 
smerties ir jos turto. O priežas
tys to buvo jog nenorėjau su 
jomis eiti ant baliaus itaja die
na nes turėjau parašyt kėlės 
gromatas del bobutes taji va- 
kara. pas jos advokata idant 
tasai pribuku pas ja kuogrei- 
eziausia. Bobute man kalbėjo 
taji vakaru: “Nemislyk, tu

kvaila mergaite, jog asz lau pa
liksiu, mano visa turtą, o ne! 
Turiu da tris anūkus ir kož- 
nam palikau: lygei del kožno. 
Szi v alkana, ateis in sveVzhis 
Treversais anit- vakarienes. 0 
dabar eikie truputi, ap-siszva- 
ryt.”

Traversas buvo sunum mu
su artimiausio kaimyno .ir na- 
sledntriku viso turto po jo tė
vui. Man rodėsi jog mano bo
bute kanecz norėjo idant aisz 
už jo iszeicziau o žinau gerai 
jog bobute man palikitu visa 
savo turtą. Norinis ji man apie 
tai nieko nepriminė bet aisz ga
na gerai supratau jos norą ir. 
buezi.au iszpildžips visus jos 
velinimus bet iszeitl už vyro, 
kurio nemylėjau, tai. ne nemis- 
linau. 'Tame laike tavo tėvas 
buvo labai vargingas- jan,nikai-1 
ti-s.

— Vargingas? — užklausė 
Robertas.

— Taip, laibai vargingas ir j 
pilnas puikybes idant prasžyti1 
■bobukes mano rankos. Bobute 
iiosulauke kito meto. Numirė 
raalsze-i ir ‘likos palaidota ant 
kaimisžku kapiniu.

— Buvo tai rudens laike ka
da sėdėjom pakajuje idant Už
girsti paskutini, testamenta, 
mirusios bobutes. Advokatas, 
senas prietelis mano -bobutes, 
afsikrankszites kelis .kartus, 
pradėjo skaityt telstamenta,: 
“Jusu bobute, — skaitė del 
raus trijų, —- buvo navatna mo
te?, kaip paezios pripažinsi i e. 
— Del mano dvieju arnikų, He
lenos Fa-eeltt ir Dorotos' Fa-ce-tt 
palieku po $50,000 ko-žnai. Del. 
mano anūkes Mildos Rules 
duodu taipgi $50,000 bet tik 
tada kada pasiliks pati Nilo 
Treverso, sūnaus Miko Trever- 
sp ir Įtik tada, kada paims su 
juom szliuba in menesi po ma
no smereziai, ant. to turi tuo- 
jaus lapsimisilyt in pelikes mi- 
nutais po perskaitymui sizit-o 
mano paskutinio testamento. 
Jeigu naiszpildys ta. mano pas
kutini norą -lai minėti $50,000 
turi,būti is'zdalinti lygei tarp 
Helenos ir Daraltos Facett o 
kaipo paskutinis mano noras 
yra, atiduoti Mildai mano sena 
portretą, dienoje jos ženybu.”
— O moeziute ! — paszankiau 

ir pradėjau graudžiai verkti. 
Baka jus rodos sukosi aplinkui. 
Nieko nemaeziau. Tada geras 
advokatas paszauke:

— Na, panaite/ jau perėjo 
keturios minultos.

— Nenoriu iszpildyt jos i-sz- 
lygas ir nepriimu jos pinigu. 
Nemyliu Treversa. Bobute ge
rai apie tai žinojo.

—- Ir vela pasilikau be skali
ko o kada tavo tėvas dažinojo 
jog asz taipgi esmių tokia 
vargsze kaip jisai, tai džiaugė- 
.si i-sz {(o ir pasakė jog mane ’da 
labiau myli. In meta po bobu
tes -smereziai, apsipaeziavo su 
manim o bdbutes senas portre
tas atėjo su mumis gyventi. 
Del ko ji priėmiau ? Del to, ma
no sūnau, jog mylėjau bobute, 
ne . jos pinigus o 'daugiau nieko 
negeidžiau anit to svieto kaip 
meile tavo tėvo. Vėliau tu atė
jai ant svieto, po tam ma.žiuil-e- 
le Adele atėjo o po tam ir musu 
ergelis prasidėjo. Tevgs apsir-

go — persidirbo nuo sunkaus 
'darbo, kaip daktaras tvirtino.

— Bukie linksma, tuojaus 
pasveiksiu-, — .kalbėdavo, tavo 
levas. In tris menesius po tam 
suban'krUtino firma pas kuria 
jis -dir’bo. Ka tada, turėjom da
ryti ?

— Pirmiausia Helena aijsi- 
janke pa-somane o vėliaus Da
rata, pi'iža'dedamo'S pagia'.ba 
bet asz jos ■nepriėmiau. Po -tam 
turėjome apleisti, musu narna 
ir j-eszkoti pigesnio. Alau taip 
rodėsi jog szirdis mano plysz 
isiz skausmo kada apleidine-jau 
sena prieglauda kuriame per 
tiek metu gyvenau.

— Perpraszau ponios, bet 
sziila-s portretas turi savyje 
skyle. Nežinau- kaip tas -atsiti
ko, — tetip -kalbėjo žmogelis' 
kuris mus 'krauistie.

— 'Teisybe buvo, ka žm-oge- 
liis kalbėjo. Bobutes portretas 
bravo perplyszes. Pasilenkiau 
ant stalo ir apsiverkiau isz gai- 
1 eslties.

— Tada alėjas .prie manes 
tavo -tėvelis, suraminejo mane 
įkalbėdamas.

— Žiūrėk dusziulk, asz mis
tinu jog -toji skyle -duosis pasi
taisyt ir bus taip kaip naujas. 
Turėjo Jiupulti ant kokio kam
po ir pei-piyszo. Paemes portre
tą- paguldo ant -stalo, at.plesze 
plonas lentukes isz užpakalio 
ir. .. ka mi-slini radome po 
juom ? Bumasžkas ir popieras 
vertes -ant 500 įtukstancziu do
leriu ir gromata raszyta. ranka 
bobutes. Buvo tai -kaip. balsas 
isz -numirusiu.

Ponia Reinoldiene- nuėjo -prie 
stalelio, iszeme isz staileziaus 
szmoteli geltonos -po-pieros ku
ria. padavė -savo -sunui su žo
džiais:

( — Skaitykie pats, kas toje 
gromato-je tailpinasi.

“Alano mylimiausia ą-nuke- 
le! — Jeigu kada szit.a groma
ta gausis in. tavo rankas tai bu
si tikrai gera motere, už kokia 
nuolatos tave laikiau. Kūdiki 
mano, ar mi-slinai jog a-sz tik
rai buvau tokia nedora ? At
leisk -man. Juk asz esmių silp
na motere -kuri nenorėjo matyt 
tavo nelaimes taip kaip asz tu
rėjau. Klausyk, a-sz savo jau
nose. dienose turėjau -du myli
mus; vienas doras ir teisingas 
■o įkiltas turtingas. Adenas isz ju 
buvo Reiuoldas o kitas tavo 
vyro tėvas. Žinai už katro isz- 
ejau. Pinigai neduoda meiles. 
Už pinigus nenupirksi meiles 
ne sveikatos. Kūdiki mano, jei
gu padaryicziiau tave turtinga 
tai padary-eziau tave nelaimin
ga, užmnsziu iiavo laime loc- 
nom rankomis. Jeigu busi tur-

. jos sunu-s užklausė.
Į - Na, tai dabar gali alne-szt
. kopeczaite-s o .permainysime' 
' portretą bobutes.
! — Ne, mylima motinėlė, nie- 
* karins. Bobutes porircLas ka
lbos -geriausioje vietoje visam 
i name ir bus 'pagu-odotiis peri 
Į visus, — isztare Robertas m,ai- 
aziu balsu.

Nuo- tos dienos nenorėjo jau 
permainyt portretą o kada ant 
jo dirstelė jo, misl i.no -apie h is
torija savo mo-line'les.

Acziu Dievui, ka. jau vyrai, 
Suvis davadni, tai jau gerai,

Jau ta.ip negirksznoja,
Ir tiek nekazyriu-oja, 

Ir aieisipaszinoja.
Alaiteile, jau ait.veis kraujas, 

Apsimalszino, kur kas, 
Altisztyu'es konia gala -gavo, 
Kožnas -suprato kvailumą 

savo.
Is'zgerti da 'kaip kokis iszgeria, 

Btd jau taip n-epasigeria, 
Ne 'be to, kad ka-uszelio ne- 

iszrauklu, 
Arba czie-ikeles nei-szmauktn, 

Bet užėjo didele atmaina, 
N-egirtuokliauja. noririts pade 

gauna, 
<) ir nuisltojo kazyriuoti, 

Su'sikivi'rczinu's in provas 
szaukti, 

J’rasivardžiaVimai dingo, 
Rodos kad in žeme iniindo, 

Rodos kitokia vejas užputę, 
Ir viską apstabde.

Teisybe ir moteriukes per gera 
buvimą,

Tai -da Balit.ruvien-e užima, 
Turi nabage visur lapsėti, 
Ir kai -kuria apkoezioti.

Bet ir tolsio-s jau protą įgauna, 
-O kaip kokia ir guzutes ne- 

ragauna,
Jau taip neinirszta, 

Ant -doros kelio sugryžta..
Teisybe, vertos buvo kolioti, 

Ir gerai koczioli.
Sziadien jau taip rudakia 

nevaro, 
Suėjusios rodu nedaro, 

Ir vyrai ne taip skundžiasi, 
Blakių naktimi ne vaiko, i 

‘'Tiktai kad namie sėdėtu, 
A’aikelius' savo prižiuretu,

I Baimes Dievo mokytu,
tinga, tavo mylimas nepra-szys 
tave už jo paezia. Alilduk, jei
gu paniekinsi szirdi gero žmo
gaus ir priimsi mano $50,000 
taip kaip asz panidkinau -gera 
szirdi žmogaus už garbe ir pi
nigus tai niekad nematysi to
sios gromatos ne palikto tau 
turto. .Melsiu Dievo idant at
rastum in laika szita gromata. 
Pralinksminai mano paskuti
nes -dienas mano gyvasties. Te
gul mano palaiminimas buna 
-su tavim ir ant tavo vyro per 
amžius. Tavo bobute.”

Per koki laika buvo Iyka pa

ir 'dukreles prie 'darbo varytu.
Pinigus ant niek nem-citytn, 

Dresiu szilkiniu ne-siprovytu, 
Ba vyrais lieja prakaila, 
Ir naikina savo sveikata. 
Asz kad paezia tureczia, 
Dideles valios ne-duoezia, 
Kad mano procia mėtytu, .
Niekniekiu nepiukineit u, 

Pirmas prietelis, pinigus, 
Be pinigo žmogus vargszas, 

Kaip -pinigu neturi, 
Niekas anlt' tavęs nežiūri.

Kaip žmogus jaun'as’ ir drūtas, 
Tai mistiną kaisžin kas, 

Kad visados uždirbti gales,

Vaiku Skautu Diena presides nuo 7 dienos ir tesis lyg 
13 d. Fabruariaus, po visas dalis Amerikos, kurie ap- 
vaiksztines savo 31 sukaktuves savo draugijos uždėjimo. 
Amerikoj tokiu Vaiku Skautu randasi apie pusantro mi
lijono nariu. Paveikslas parodo veikimą tuju Skautu ka
da jie randasi ant vakacijos girriose.

Ir visados pajiegu turės.
Prie cento centelis,
Pa sidaro sz i mt el is,

O jeigu centelius isztlavinesi, 
Ant senatvės nieko ine-turesi, 

Beda ir varga kenjie-si.
'Tuosius mano žodžius pa- 

mineki-le, 
(ritei in pakauszi insidekite,

O pamatysite,
Kaip gerai iszkirsite.

Ir man už tai dek'avosite.
* * *

Dang žinių gaunu isz 
Lakavanos,

Jog -ten b jaugei elgeisi bobos, 
Neis dideles pijonyezios., 
Nelanko ne bažnyczios.

Baltruviene 'apie jas pakalbės, 
Kaip .daugiau laiko turds,

O sziadien iturin pasiliauti, 
Ba per daug per sniegą turėjau 

szmaugli.

KUR TAS 
DRAUGISZKUMAS

Atsimenu savo vaikystes 
dienas, kaip būnant prieglobs- 
nies-, keli draugai. AIusu drau
gi szkumas užsimezgė mums 
tyje tėvu, augom apylinkėje 
bežaidžiant prie zavoliniu ir 
'tai taip tvirtai kąd pergalėda
vo mus pa-silsi ir valgi. Rytais, 
nuogiai nuo tėvu pabege, žals
vos tik atlni-sdame, dažnai pus- 
dayome savo draugystėje, už- 
niirszdami apie viską; .neretai 
ryks-zte arba, pantis priminda
vo kad reikia, valgyt.

Meile tarp mus buvo nema
ža. Dėlto -stipriai ir draugyste 
laikosi.

Po kuriam laikui mes visi 
draugai lankėme mokykla, ir 
da vis musu draugiszkumas 
buvo toks -.pat. Neretai moky
tojais mus pasiunsdavo kampan 
aiba palikdavo be pietų už tai 
kad mes delei draugiszkumo, 
vienas kitam padarydavom ro- 
kundas, daileraszti, diktavo- 
n-es. Bet vi-s-vien musu drau- 
giszikumais ta visa pergalėda
vo. Likus kuriam-nors nubaus
tu, kiti, nors ir pameluodami, 
iszteisi-ndavo ji priesz tėvus. 
Likus be pietų, nors ir gana gu
dravus “didžurnps” priežiūro
je, suvalgydavome- pietus kur 
užkampyj, ne lape nelodavo 
nes draugai -saugodavo...

Apleidome mokykla, s'ky.re- 
r-es prie u-kiu, prie matu ir 
isziaip užsiėmimu. Tada musu

—■ Ajįjuodinel savo ari ima 
tai ne baika; bet. atszaukt arba 

! mimazgot ta. juoduli tai bai
ka.

— Peikt kito nedoras dar
bus, tai ne baika. bet, būtie pa
ežiam doru, -tai baika.

— Praleist ant bile ko Jai-
ka tai ne baika bei ant ko ge- 

I i'o ji inaleist, tai baika.

I Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas p/islapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ka
bina Sulva. Del vyru ir moterų.

or visos trys nr 
KNYGUTES

di’augiszkumas apsireik.szdavo- 
tik szve-ntvakariais aut kryž
kelių. Tarp dainų, juoku jau 
■būdavo ir rimtu pasikalbėjimu 
apie ‘taisymasi in. tolimesnio 
gyvenimo kelia. Draugiszku- 
me da. vis 'tebebuvome tvirti ir 
ne bile-koks pusgalvis galėjo 
ji pagadinti. Mylimosios taip
gi nesi va r žeme viens su kitu. 
Didžiuotis nesididžiavome. O 
užsi'mirszti viens kita taipgi 
iszrode labai sunku, kadangi 
mus riszo draugiszlkumas taip 
kaip prigimimas.

'Taip dėjosi kada mes buvo
me 'dar Lietuvoje. Bet dabar,, 
kada esame visi draugai isz- 
blaiszkyti gyvenimo aplinky
bių, lyg to žiauraus vanago 
silpnueziai pauksztoliai, po vi
sas dalis svieto, dabar netiktai 
ka mes viens kito nesimatome, 
nesigirdime, bet mažai jau te- 
sidaliname bendroms draugiš
koms mintimis. Ir daros skir
tumas tarp mus. ATėni pamylė
jo .kares dievaiti, kitus paplovė 
užmirszties vilnys o da kiti nu
alpę, suvaržyti darbo sunkeny
bėms. . . Sunku eiti pirmosios 
draugystes taiku, nors tai gana 
liūdna, ji apleidus.

Kur tas draugiszkumas? 
Kur tie draugai jaunieji?

Jie dingo.
Dikausi asz turbut tik vie

nas szioje gyvenimo klajonėj. 
Taip a^z klajojau ir kankinuo
si dažnai sutikdamas gyvenime 
tokias sunkias painias, rokun- 
-das,— roku-n'das už gyvata, už 
būvi, prie kuriu in pagelba 
szaukiuosiu draugus bet mano 
balsas pasilieka tik ‘tyruose...

'Niekas mainės negirdi, nie
kas nesupranta mano jausmu. 
Asz vienas tik su sopulingu 
klausymu szirdyje:

“Kur ta-s draugiszkumas?”

Turėjo Teisybe

— Nuo kada, asz insi- 
mylejau, tai negaliu val
gyt, gerti ne rūkyt.

— Kodėl negali?
— Ba neturiu už ka.

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

gAPNORUK;
Su 2S3 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5^4 coliu ploczia

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00 
“SAULE’ ’ 

MAHANOY CITY, PA.

- B - CELA^
« ' s

t arba pradžia | 
i SKAITYMO I 
i ;r J 
j •••"• ?
i RASZYMO ?
★ ¥ 
:64 pus., Did. 5x7col.| 
t Tiktai, 10c. *
: — f
i “SAULĖM
* MAHANOY CITY, PA. * 
J^-K-K-K-K-k-K-K*****************

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausia 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-J

Car Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 1

I I
I

buezi.au


“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA’.

Žinios Vietines Į30 metu. Redyste “Saule” ita- 
iria likusiai szeimynai ir nuli li
kusiam vyrui savo apgailėsią-

’ —- February—-Vasaps, me
nuo. kuris yra trumpiauses isz 
visu nes turi tik 28 dienas.

t Pauedclio ryta apie 5 va
landa, mirė gerai žinoma gy
ventoja, Morta 'Czižikiene, 518 
gV. Market ulyezios, Gerojo Sa- 
niaritono Ligonbuteje, Pcfe- 
■vi’llcje, .po operacijai kuri buvo 
jai padaryta praeita K et vergą. 
Velione gimė Lietuvoje ir pa
ėjo isz Apgeniu kaimo, parapi
jos Krokaliu. Prigulėjo, prie 
.Szv. Juozapo parapijos ir baž
nytiniu 'draugijų Szv. Magda
lenos ir Szv. Ražancziaus. Jos 
vyras Juozas likos užmusztas 
kasyklose 8 metai adgal o jos 
mdlliria, Morta Treikiene mirė 
Lietuvoje!'Yrietas laiko adgal. 
Paliko du sūnūs Alberta ir 
Juozą, viena sekeri M. Lastau
skiene, isz miesto, du brolius 
Juozą ir Antana Lietuvoje. 
Laidotuves badai bus Suka
toje po direkcija graboriaus L. 
Tinskausko.

—- Ponas A. Sidara, gerai 
žinomas saliuninkas isz Girard- 
villes, motoravo in miedia su 
reikalais ir prie tos progos at
silankė in redakcija “Saules” 
nes yra musu senu skaityt o- 
jum. Acziu už ateilankyma.

— Ana diena atsilankė pas 
mus gerai žinomas ir ipopula- 
riszkas biznierius, ponas J. Sa- 
potnis, isz Minersvillcs, atvež- 
damas mums kelis naujus skai
tytojus nes ponas Saponis su 
ezeimyna skaito “Saule” nuo 
daugelio metu todėl ir kitiems 
pataria ja skailtyt. Acziu tamis- 
Itai už naujus skaitytojus ir už 
malonu atsilgukyma.
...—.. j>er pasirhpinima pono 
J.'Anęerevicziaus, musu popu- 
lariszko konsulmano, miestas 
pradėjo valyt ulyczias nuo 
sniego, kas Ims smagiau del 
gyventoju pereit per skerske- 
lius. ’Good woi'k, Joseph.

SHENANDOAH, PA.

t Zuzana Kisieliene mirė 
Loeusit Mountain ligonbuteje. 
Velione gimė Lietuvoje pribū
dama iii Amerika da jauna 
mergina. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko 7 
dukteres isz kuriu viena yra 
Stainlconiene isz Mahanojaus, 
kaipo keturis sūnūs, 6 anūkas 
ir viena pro-anuka. Laidotu- 
vbs atsibuvo Pauedclio ryla 9 
vai.,.su bažnytinėms apeigoms. 
V. Menkeviczius laidojo. Palai
dota Szv. Marijos Kapinėse.

Antanas Saibaliauckas, 
20 metu, 'kuris dirba ikarisžko- 
je kempe,je, Indiantown Gap, 
kur dirba 11 Itukštanczei dar
bininku isz visu daliu Pennsyl- 
yanijos, likos skaudžiai .sužeis
tas per troka, 'kuris per e jo per 
ji. Sužeistasis likos nugaben
tas in Harrisbnrgo ligonbute.
įJurgis Valaitis, 247 
Schuylkill Ave., likos sužeistas 
kada jo automobilius įtrenkė in 
troka ant kalno Flagstaff par
ko. Karukas likos smarkai su- 
tesžkintas.

. Gilberton, Pa. f Laidotuves 
mirusios Jevos Beruksztienes, 
kuri likos palaidota praeita 
Khtverga su bažnytinėms apei
goms, atsibuvo iszkilmingai 
kuriose dalyvavo daug giminiu 
ii' priciteiiu už ka likusi szei- 
myna ir vyras taria visiems 
sžirdinga acziu. Reikia ir lai 
primyt kad velione buvo skai
tytoja “Saules” daugiau kaip 

vima ir lai juos Dievas sura
mina ju nuliūdima.

DARBO ŽINUTES i

! Saltsburg, Pa. — Glenn Cole- 
iinan, 42 metu, loenininkas ka-į 
Is.vklu, likos užmusztas laike' j ' ’ i
į peržiūrėjimo kasyklų ir kitas 
anglekasis likos mirtinai su
žeistas.

Wilkes-Barre, Pa. —Glen Al-1 
den kompanija apreiszke ikad 
atidarys dvi kasyklas kurios 
nedirbo per szeszis metus. 
Tai yra.: Avondale kurios ran
dasi Plymoulth ir No. 9 kasyk
los Sugar Notch, Pa. Panede- 
lyje pradėjo dirbti Avondale 
kasyklose 300 vyru o No. 9 ka
syklose aplaikys darbus apie 
700 vyru.

Mount Carmel, Pa. — Juo
zas Vydra, 34 metu, isz Kulp
mont, likos užmusztas Alaska 
kasyklose per nukritimą dide
lio szmoto akmens.

Silver Brock, Pa. — Ugnis 
sunaikino boiler-hauzi prigu
lint i prie czionaitiniu kasyklų. 
Ugnagesiai greitai užgesino 
liepsna.

PER DAUG BUVO 
PACZEDUS

Nori Nuo Jo Persiskirt

New York. — Mrs. Lena 
Feiltma'n negali ilgiaus gyven
ti. įsu savo vyru po pergyveni
mui >su juom per 53 metus. Mo
tore sziadien turi 77 metus. 
Vyras turi 80 metu amžiaus, 
kuriam motore užmeti lieja kad 
jis yra taip labai skapus ir pa- 
ezodus ikad ilgiaus su juom ne
gali gyventi. Tarp kitu užnie- 
tinejimu motere paduoda kad 
jie gyveno szale Kvietines Pa
rodos beit, jis ne syki ja nenusi- 
vede pažiūrėti Parodos. Nepa- 
velino jis jai pirkti jokiu nami
niu intaisu ne rakandu, nupir
ko jai tik viena iszlebe in laika 
deszimts metu o skrybėlė asz- 
tuonis metus adgal, valgydavo 
jie įtik viena karta ano dienos 
per ka nuolatos būdavo alkana 
ir jis pasielgdavo su ja bjaurei. 
Sudžia sutaikė sena pora pa
liepdamas vyrui mandagiau 
pasielgiiiet su motore nes jau 
neilgai gyvens ant svieto ir 
turi užbaigti savo gyvenimą 
sultaikoje.

—• Amerika randasi 56 
dirbtuves kuriose dirbusi vi
sokį taukinei ir aliejinei pre
paratai del virimo valgiu ir tai 
už 400 doleriu kas minuta.

4-***>*»
TILŽĖS SPAUDIMO

Aukso Altorukas, paprastu apd., 
50c., Cfeluloidos grąžais apd.,..§1.65

Vainikėlis, jaunimo maldų knyge
le, 35c. Juodais minksztais apd. $1.35

Kanticzkos, visokiu giesmių kny
ga, ..........................................  $1.75

Pranaszavimas Mikaldos, ....25c
Sapnas Marijos, ant kai. alyvų, 15c
Istorija szventa seno ir naujo Tes

tamento, su paveikslais, ........... 25c
Sapnu knygele, atmena visokius 

sapnus, nuskaito planetas isz 122-kos i 
menesiu ir su kažyru nukėlimais 35e j

Lengvas būdas iszmokt angliszkos i 
kalbos be kito pagelbos,. .,.........35c I

Sveikata ligoniams, apraszo apie j 
300 visokiu vaistiszku augalu ir kam Į 
jie yra naudingi,......................... 25c

Geriausios stambios Trajankos, 
60e., arba 3 pakai už $1.50.

M. ŽUKAITIS,
SPENCERPORT, N. Y.

Jeigu Jis Pasirodys, Tai Turėsime Da 
Szeszes Sanvaites Žiemos

Antra diena Februariaus pasirodo barsukas kuris isz- 
lenda isz savo skyles persitikrint ar pamatys savo sze- 
szeli. Jeigu ji pamatys tai turėsime da szeszes sanvaites 
žiemes bet jeigu jo nematys tai žiema bus trumpa. Szesze- 
lio jis nemate.

Isz Amerikos
MIRTINA

RUGEPJUTE

96,500 Užmuszta - 9,- 
100,000 Sužeista 1940 
Meta Suv. Valstjose - 
Visokiose Nelaimėse

'Chicago. — Apsaugos Drau
gavę apskaitė buk praeita 19- 
40 meta Amerikoj buvo 96,500 
mireziu nuo visokiu atsitikimu 
o 9,100,000 žmonių likos su
žeista. Per tuosius nelaimingus 
atsitikimus žmones neteko pel
no per patrotinima darbo, <su- 
žeidmu, bledžiu, ligų ir kitokiu 
priežaseziu ant $3,500,000,000.

Kkaitlis užmusztuju dacjo 
anit 4,000 daugiau ne kaip 1939 
mete o sužeistųjų buvo 300,000 
daugiau ne kaip 1939 mete.

Tame mete didžiausios ne
laimes buvo: Paežiam tik Chi- 
cagos mieste buvo 96,500 mir-i 
ežiu nuo visokiu nelaimiu.

Natchez, Miss., per užsidegi
mu szokiu sales žuvo 210 žmo
nių.

Per eksplozija parako dirb
tuves New Jersey valstijoj žu
vo 51 žmones.

Kksplozijose keturiose aug
liu 'kasyklose valstijose Ohio, 
Pennsylvanijoj ir West Virgi
nijoj žuvo 257 žmones.

Dvejose nelaimėse ant gele
žinkeliu Ohajuje ir New Yor
ke likos užmuszta 74 žmones.

Susidaužymas didelio ero- 
plano Virginijoj užmuszta, ant 
syk 25 'žmones.

Laike-smarkios viešnios Ge
orgikos valstijoj užmuszta 35 
žmones.

Ir da daug kitokiu buvo ne
laimiu praeita meta kurios pa
ėmė 'daug 'žmonių gyvasezin.

Sziurpi Tragedija
Lenku Szeimynoje

Saginaw, Mich. — Praeita 
Panedelio na'kti ežia buvo bai
sus atsitikimas Lenku Trzem- 
zalskin szeimynoje. Jonas 
Grzydiowskis, 71 metu amžiaus 
senis, kuris gyvdno pas savo 
žonita Trzemzalski, turėjo savo 
bakse $50 pinigu ir tie pinigai 
dingo. Senis baisiai del to susi
jaudino ir buvo pasiszaukes 
net policija kad szi iszkrestu 
jo žentą, dukterų ir jiedvieju 
vaikus. Bet szeimyna policijai 
pasakė kad niekas isz ju tu pi
nigu nemaite ir tuo pasibaigė. 
Tuomet senis da labiau inirszo.

ti ju namuose pasigirdo szau- 
dymas. Kaimynai pranesze 
apie tai policijai kuri ir vėl at
vyko in Trzemzalskiu namus. 
Bet dabar vaizdas 'buvo jau ki- 
nuszanti du Trzemzalskiu su- 
Apatiniamo miegkambaryj hu
nus, 11 ir 16 metu amžiaus, 
v o nuszautas Trzeinzalskis ir 
sunkiai sužeista jo žmona o 
virtuvėje gulėjo su revolveriu 
rankoje nusiszoves senis Grzy- 
boivskis. (Kaip rodos, 'Trzem
zalskiu pavarde yra iszkraipy- 
ta.)

Ir sztai, praeito Panedelio nak- Stalino rublis vertas tik 2 ar 3 roima, su kuriuo drauge girtuo-

$1.00 Vertes 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; 40. 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35

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

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere;- Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka...................................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis, 77 puslapiu......... 20c 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliu-

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turin
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

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

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasįszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...........................................15e

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. ... 1 5c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile surtaus. 
181 puslapiu.................................35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ..................  .15c

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puskapiu ...........  15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 

ISZ LIETUVOS
Atėmė Isz Ūkininku 

Žeme Ir Iszdalino
Bernams

Bolszeviku laikraszcziai aisz 
kino, kaip laimingi dabar Lie
tuvos žmones. Pavyzdžiui, val
džia atėmė isz ūkininku žeme 
ir iszdalino ja bernams. Nega
na to, ji paskyrė da 20 milijonu 
litu (lems ’bernams insikurti. 
Tikras rojus! Bet, aiszkesnes 
žinios sako, kad tokiu laimingu 
kurie gavo žemes, viename tik 
M a ž ei k i u ap s ki • i t y j e su sii ia re 
1,118 szcimynn. Isz tu 20 mi
lijonu jiems bus pastatyti 99 
namukai, nupirkta 222 arkliai, 
81 karve, 60 vežimu, 129 plūgai 
ir apie 250 akecziu. Paimkite 
paiszeli ir padalinkite. Nei po 
puse iiiodegos neiszeis. O kaip 
padalinti 99 grinteles arba 222 
arkliu ant 1,118 ‘laimingu’ szei 
mynu! Kaip jos gales pasida
linti 60 vežimu arba 129 plū
gus? Iszrodo, kad Bolszevikai 
inves Lietuvoje lygiai toki pat 
rojų, koki jie invede Rusijoj, 
kur žmones neturi nei batu, nei 
duonos.

Puspadžiai 28 Rubliai— 
Kiauszinis 1.10 Rublis

Kokios dabar Lietuvoj pre
kes arba kainos: V'yriszki pus
padžiai Vilniuje kainuoja 28 
rub. ir 45 ,kapeikas — 'kurkti 
primuisizimas 11 rubliu — Mote- 
riszki puspadžiai 14 rubliu 75 
kapeikos. Vaiku .puspadžiams 
nustatyta taipgi 14 rubliu 75 
kapeikų.

Alais'to kainos taipgi baisios 
palyginus jas su ubagiszku dar
bininkui uždarbiu. Pavyzdžiui, 
vienas kiauszinis kainuoja 1 
rubli ir 10 kapeikų, o darbinin
kas per diena uždirba tik 6 ar 
7 rublius. Iszdirbes visa die
na, jis negali daugiau nusi
pirkti, kaipszcszis kiauszinius.

centu Amerikos pinigais! To
dėl puspadžiai, kurie Ameriko
je kainuoja 50 ar 75 eenjtas, 
Lietuvoje 28 rubliai ir 45 ka
peikos.

Komunistu partijos organe, 
“Tiesos” N r. 153 i n dėtas toks 
skelbimas: “Skubiai reikalin
ga mergaite prie va i k o. Al lygi
nimas 25 rubliai menesiui.” 
Szi mergaite iszdirbusi visa 
menesi užsiflirbs vos tik pus- 

1 padzius!

Viliampolej Buvo Susi
rėmimai Su Bolszeviku 

Milicija

Vilijampolėj, Kauno prie
miestyje, Jonas Szlinmpa, bū
damas girtas, užkabino sargy
boje stovinti milicininką Mau- 
sza Ziva. Szis naujosios Lietu
vos milicininkas pasiszauke in 
liagialba savo dranga Leva Ef-

52 puslapiu ..................................15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

□oras gyvenimas; Priverstą links- 
nybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
ižeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
,uris buvo protingesnis už savo poną 
>1 puslapiu ........... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
:e pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Angio- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuojas. 76 puslapiu.............. 20c

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

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

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

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

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

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

. 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. ;. .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 40 
puslapiu .................. 15c

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

kli suėmė. Bevedant in milici
jos stotine, Szliumpos draugai 
B. Kaczanau^kas, L. Klima- 
vicziitis ir L. Czelkeviczius įpuo
lė suimta ji vaduoti. Lszsza li
kus daugiau milicijos, jie visi 
buvo sulaikyti.

Bolszevikai Raszys
Nauja Elementorių

Laikraszeziai prancsza, kati 
Lietuvoje ten dabar ruoszia 
nauja elementorių vaikams 
skaityt mokintis. Iki sziol bu
vęs elementorius pasmerktas 
sunaikinimui, nes jame pasaky
ta, kad pasauly yra tik vienas 
tikras Dievas, kurio reikia bi
joti ir klausyti. Naujame ele
mentoriuje bus pasakyta, kad 
pasauly yra tik vienas tikras 
visu tėvas, tai didis vadas Sta
lina's, kuriam reikia, isztikimai 
tarnauti.

60 puslapiu ...............  15e
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumu iii balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me- 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
r irimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu. .... .25c

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus..,.25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 1?1 
puslapiu ...................................... 25c

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

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

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Karri isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. ' l(>c

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

irtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ........................  .,.15c

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Tikrai Iszlupo

— O ka, matau kad su- 
gryžti isz dentisto. Ar 
isztrauke?

— Taip, isztrauke du 
dolerius.

MOTINA NEŽINOJO. .

— Ar teisybe mamyte, 
kad asz paeinu nuo bež
džionių?

—; Nežinau mano vai
keli, nes asz tavo tėvo gi-. 
miniu nemaeziau. .

Skaitykite “Saule”


	Book 4 1941-02-04-SAULE_0001
	Book 4 1941-02-04-SAULE_0002
	Book 4 1941-02-04-SAULE_0003
	Book 4 1941-02-04-SAULE_0004

