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Isz Amerikos Žydai Pasirengia Apginti Savo Tėvynė

KOKIA CZIA
LIUOSYBE

’ P __________

Į Kad Negali Plakti 
; Savo Bobeles 
F -----
i Newark, N. J. — “Kokia ežia 
Ido liuosybe, kad žmogus negali 
iszplakti kaili savo bobelei. 
Duokie bobai per terla tik ant 
juoko tai ji tuojaus bėga pas 
skvajeri, iszima varanta, na ir 
tave uždaro kozoje ant keliu 
menesiu. Tai tau ramybe isz 
tokios bobelkos!”

Taip tai kalbėjo Ignotas Ko- 
yalski kuris iszpere gerai kaili 
savo moterėlei o ji, vietoje tai 
priimti kaipo dovanele nuo sa
vo vyro tai nubėgo in policijos 
įstoti apsakydama kaip su ja 
Vyras pasielgė. Na, ir dabar Ig
notas be reikalo turės atsedet 
kozoje szeszis menesius, kur 
turės užtektinai laiko apmans- 
tyt apie kvailas tiesas szio lais
vo sklypo kuriame motere turi 
daugiau tiesos už vyrus. — Vy
ras žada vėliaus “pataisyt” sa- 
yo bobelka, kaip tik ji iszleis 
jsz kozos. Bet ar jam pasiseks?

Paveikslas parodo pasirengimą Žydu ant apgynimo sa
vo tėvynės Palestinos, nuo užklupimo per Vokieczius. For- 
tecos yra apginamos per Žydus isz Lenkijos, Rumunijos, 
Czekoslovakijos ir kitu sklypu Žydus kurie randasi po pa
du Hitlerio.

PARDAVINĖJO
MARIU VANDENI

RADO PACZIA PA
LEISTUVIU URVOJ

Po $20 Už Galona Baisei Suplakė Ja

Padidins Mokesti Del 
Senu Žmonių

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos 98,000 senu žmonių, 

(kuriems jau suėjo 65 metai, 
j kaipo ir j u vaikai, kurie reika- 
įlauja paszialpos, aplaikines da
bar po 30 doleriu ant menesio 
ir mokes už randa ne daugiau 
kaip $8.70 ant menesio o mies- 
tuoses $10.05. Naujos mokes- 
tys prasidės nuo 1 d. Augusto.

Paperosas Priežastim
Jos Mirties

Tobruch Paimtas
Vokiecziai Paėmė In Nelaisve 

\25,000 Angliku; Vokiecziai 
Neteko 150,000 Kareiviu Prie 
Sevastopoliaus; Submarinas 

Bombardavo Vankuveri
Greensburg, N. Y. — Mrs. 

Katre Clapper, 70 metu mote- 
re, atsigulus in lova, su uždeg
tu paperosu, užmigo. Po ko
kiam tai laikui senukei pasi
darė karszta o kada pabudo, 
radosi visa liepsnoje nes de
gantis paperosas uždege jos 
paklodes ir moterele po baisiu 
kentejimu mirė ligonbuteje da 
ta paczia nakti.

Maistas Del Eroplanu

Kiaule Su Sloniaus 
Triuba

Bucziavimas Moteres 
į Kito Vyro Ne Yra »
} Prasižengimu

Philadelphia, Pa. — Jonas 
Rylevicz, 30 metu, likos aresz- 
tavotas už baisu suplakima sa
vo paczios Antaninos, kuria už
tiko paleistuviu urvo j e, laiky-

i Buffalo, N. Y. — “Žmogus 
Nepapildo jokio prasižengimo 
į eigų pabueziuoja kito vyro 
piotere, ’ ’ — pasakė sudžia Ja- 
mes Gibbson laike teismo už 
|25,000 doleriu, kuriu pareika
lavo Abbot Pearson nuo dentis- 
to Mark Miller, kuriam užme- 
itineja buk jam iszbalamutino 
(paczia.

Sudžia pasakė buk poniute 
Pearson ir taip buvo nuo vyro 
Įatszalus už brutaliszka pasiel
gimą su ja ir jau praeita meta 
južvede teisma-ant persiskyri- 
|mo.
i Kasžin ka ponas sudžia pa
sakytu jeigu kokis vyras pabu- 
jeziuotu jo prisiegele. — Gal ji 
pasodintu in kalėjimą ant vi
lgo amžiaus.

San Francisco, Cal. — Miko
las Lee, isz Alabama, turi mo
kėti $1,000 bausmes už parda- 
vinejima mariu vandeni po 20 
doleriu už galona. Jis dirbo
nevos “gyduole” vadinama toj per kokia tai Daisy Ellman. 
“Merlek”, kuri nevos gydė vi- Motere buvo taip silpna kad 
sokias ligas. Lee prisipažino negalėjo stoti sude ant perklau- 
sude buk tosios “gyduoles jam symo. Rylevicz ir locnininke 
atneszdavo pelno per metus, 30 
tukstaneziu doleriu. Jis neuž- 
sigyne priesz guda kad žmones 
apgaudinėjo ir kad toji gyduo
le “Merlak” nebuvo kuom ki
tu kaip tik vanduo isz mariu.

“Senam Pecziuje
Velnes Kūrena”

Laikys Miszias Po Piet 
Del Kareiviu

New York — Arkivyskupas 
(Francis J. Spellman, New Yor- 
ko diecezijos kariszkas vikaras 
Katalikiszku bažnycziu czio- 
nais Amerikoj, apreiszke buk 
bažnytine valdžia dabar pavė
lino kunigams laikyti Miszias 
po piet ir vakarais del karei
viu. Yra tai pirmutinis tokis 
pavelinimas czionais Amerikoj. 
Pavelinimas atėjo nuo Popie
žiaus ant praszymo kariszku 
jkapelonu kad kareiviai, netu
rinti laiko ryte, galėtu iszklau- 
syti Misziu vakare.

Tieji, kurie geidžia priimti 
JSzv. Komunija, turės pasitin
kant tik ketures valandas 
priesz priėmimą Komunijos.

Veilstown, Iowa — Juozas 
Olszak, 70 metu, jausdamas 
“paliepima Dievo”, nutarė ap- 
sipaeziuoti su 20 metu mergai
te. Kaip senovės priežodis 
skelbia buk “senam pecziuje 
velnes kūrena,” todėl negali
ma stebėtis kad jo sūnūs Mikas 
pasiprieszino priesz toki pasi
elgimą tėvo. Isz to kilo tarp sū
naus ir tėvo tankus barnei. Ro
dos senis,, po apsipaeziavimui 
butu apsimalszines ir gyvenęs 
saldžiai su savo jauna paeziu- 
le bet buvo kitaip.

Senis užsidegė baisia neapy
kanta priesz sunu, na ir insiu- 
tes ana diena, atkerszino sū
nui padegdamas jam tvartus 
ir grinezia. Sūnūs vos spėjo 
iszsigialbet su szeimyna isz de- 
ganezios grinezios nes tai buvo 
nakties laike.

Tyrinėjimas parode buk tė
vas yra tuom niekadejum už 
ka likos nubaustas ant penkių 
metu kalėjimo už papildyta sū
nui skriauda.

paleistuviu namo likos pasta
tyti po kaucija.

Autose daugeli kartu apgau
dinėdavo savo vyra nusiduo- 
dama in taja paleistuviu vieta, 
parduodama savo kuna del pa
leistuviu už pinigus, redydavo- 
si puikei ir ant galo vyras pra
dėjo ja nužiurineti isz kur ji 
gaudavo pinigu ant puikiu pa
rodu. Ana diena jis neyos isz- 
ejo in darba bet stovėjo už 
kampo ir lauke paczios iszei- 
nant. Kada toji iszejo, jis seke 
paskui ja ir užtiko ja ineinant 
in paleistuviu urvą, kur ja bal
sei sumusze.

Sterliiig, Ark. — Nepapras
tas iparsziuikas atsirado ant 
rikes Walter Stoker, gyvenan
tis kėlės mylės nuo czionais, 
kuris vietoje snukio, turi ilga 
sloniaus triuba. Parsziukas 
gyveno tik kėlės valandas. 
Daktaras indėj o parsziuka in 
diddle stikline Ibonka alkoho- 
liaus ir patalpino aptiekoje ant 
parodymo žmoniems.

Szitie du Amerikoniszki 
lėkio to j ai nesza diržus su 
kulkoms, su kurioms ketina 
užklupt ant savo nevidonu. 
Lekioto  j ai sako kad tai yra 
“maistas” del ju paukszcziu.

Amerikonu Eroplanai
Bombardavo Oslo

Vokiecziai Szaukia
Lietuvius In
Kariuomenia

Stokholm.— Szvediszki laik- 
raszcziai skelbia, kad Vokie
cziai užemia Lietuva, dabar 
szaukia visus jaunus vyrukus 
prie kariszkos tarnystes. Visi 
tie kurie yra gimia 1919 ir 1920 
metuose, turi stoti prie tarnys
tes.

London — Amerikoniszki 
eroplanai bombardavo pa- 
kraszezius Juoduju mariu, ana 
diena. Manoma kad tie patys 
eroplanai nulėkė in Rusija in 
pagialba Rusams, kurie bom
bardavo Rumunijos aliejinius 
szulinius. Girdėt kad du isz tų
jų eroplanu likos suszaudyti.

Amerikos Kareiviams
Uždrausta Pacziuotis

Su Airiszems

EGIPTAS. — Nedelioje 
Vokiecziai apsiaubė Tobrucha po trum
pam užklupimui, kuri paėmė po smar
kiam muszyje, paimdami in nelaisvia apie 
25 tukstaneziu Angliku ir daug užmusze, 
kaipo suteszkino daug tanku ir eroplanu. 
Anglikai nesitikėjo taip smarkaus užklupimo 
ir nebuvo pasirengia ant užklupimo.

Visa Anglija tuom nusimyne ir kaltina 
kariszka sztaba už apsileidimą. Dabar val
džia ketina permainyti kariszka sztaba ir 
uždėti kalte ant tu, kurie buvo apsileidia 
savo kariszkuosia tarnystoje.

Vokiszki eroplanai be paliovos Įeidi
nėjo bombas, nuo kuriu miestas negalėjo 
apsiginti, nes neturėjo užtektinai eroplanu.

Prie Sevastopoliaus Vokiecziai neteko 
150 tukstaneziu kareiviu per kėlės dienas 
smarkaus muszio. Norints pavojus kerszi- 
na miestui, bet Rusai smarkai atmuszineje 
visus užklupimus ant 2,000 myliu frunto.

Vokiszkas submarinas netikėtai užklu
po ant Vancouver salos, prie Britiszkos 
Columbijos, Nedelioje, suteszkindami tenai- 
tine telegrafo stoti, bet gyvaszcziu nepražu
vo. Yra tai pirmutinis užklupimas per 
Vokieczius ant Kanados pakraszcziu.

KAIRAS,

Iszpopieravo Kamba
rius Su Pacztinem 

Markėm

JAUNIKEI NUO 20 
LYG 45 METU BUS 

SZAUKIAMI
St. Louis, Mo. — Kunigas 

Adolfas Masurello turi gal ne- 
papraseziausius du kambarius 
Amerikoj, kuriuos jis iszpopie
ravo su 275,952 pacztinems 
markėms. Kunigas gyvena bei 
parapijos ir turėjo užtektinai 1 
laiko ant tojo darbo. Per 35 me
tus rinko jis visokias pacztines 
markes isz visu daliu svieto. 
Ant lubu vieno kambario ran
dasi Amerikoniszka vėliava 
padaryta isz Italijoniszku ir 
Kanadiszku markiu. Kambarei x x ,, , . , |tos tai ju szeimynoms mokėsiszrodo labai puikiai, rodos1 . . ,

In Kariuomene Pirmiau
Washington, D. C. — Vai

zdžia iszsiunte paliepimus in 
iregistracijos bjura, kad dabar 
įbus traukiami in kariuomene 
Įtik nepaeziuoti vyrukai, nuo 20' iįa> 
lyg 45 metu, o paeziuotus ir te- Į 
vus szeimynu szauks vėliaus, 
kada bus reikalas. Bet jeigu 
ateis reikalas kad turėtu szauk- 
ti senesnius vyrus ant tarnys-

London — Žieminėje dalyje 
Irlandijos merginos yra pra- 
sergetos kad neteketu už Ame- 
rikoniszku kareiviu, kurie pri
buvo in ten ant kariszkos tar
nystes nes jau daugelis mergi
nu isztekejo už kareiviu.

Su tuom prisakymu sutiko ir 
Katalikiszki vyskupai mies
tuose Down ir Cannon ir tas 
prasergejimas likos apszauk- 

|tas bažnycziose praeita Nede-

Mussolini Bijo Kad Ji 
Neužilgio Paims Velnei

Vichy, Francija.—Maria Pe- 
titjcan, mirė 'kalėjime, kuriame 
buvo uždaryta nuo 1936 m., už 
nutrucinima vienuolikos ypatų 
nuo kuriu iszviliojo ju turtus.

menesine paszialpa.
Valdžia dabar ketina padi- 

Vatikano Miestas. — Popie- dint kariuomene ant septynių 
žius nepriimineja gvecziu, isz milijonu vyru, lyg pabaigai 
priežasties nesveikatos keliu 1943 meto. Sziadiena Ameri- 
dienu, isz priežasties persidir- koniszka kariuomene susidę- 
bimo ir rupesezio apie kare. Ida isz 10 milijonu vyru.

kad jie iszmaliavoti.

Moskva. — Rusija da neap- 
laike pagialba isz Ameriko 
kaip tai: amunicija, eroplanus 
ir maista, bet, kada pradės 
siuntinėt, tai Hitleris labai nu
kentės.

San Francisco, Calif.— Ne
žinomas subarinas paleido ke
lis szuvius prie szio pakrasz- 
czio, bet jokios bledes nepada
rė.

New York — Nesenei sugry- 
žes Amerikoniszkas korespon
dentas laikraszcziu, Reynolds 
Packard, isz Italijos, kur pra
leido ilga laika, raszo, buk 
Mussolini turi pilve voti ir ser
ga ant cukrines ligos ir todėl 
bijo kad ji gal neužilgio paims 
velnei. Jis parasze savo pasku
tini testamenta paskirdamas 
savo žentą Ciano kaipo nasled- 
ninka po jo mireziai.

Bet Ciano ne yra popularisz- 
ku žmogum Italijoj ir jeigu 
prie to daeitu tai Italijoj kiltu 
didelis sumiszimas ir pralieji
mas kraujo o Hitleris, pasinau
dodamas isz to, užimtu visa 
Italija po savo padu, kaip pa
dare su kitais sklypais. Musso
lini sziadien yra 60 metu am
žiaus.

20 Milijonai Žmonių 
Dirba Prie Kariszku 

Darbu

Washsington, D. C. — Ka- 
riszka taryba apreiszke priesz 
kongresą buk sziadien visokio
se szakose kariszkose iszdir- 
bystese turi užsiėmimą net 20 
milijonai žmonių ir tasai skait- 
lis bus da padidintas ant 12 mi
lijonu žmonių.

Apie du milijonai darbinin
ku persikėle isz vienos vietos 
in kitas isz priežasties neturė
jimo tinkamu gyvenimu nes ir . 
namu yra didelis stokas.

Moskva.— Badai Sevastapo- 
lis da vis laikosi ir da nepasida
vė Vokiecziams. Manoma, kad 
Vokiecziai neteko apie 150,000 
kareiviu tame muszyje. Daug 
tanku sunaikinta.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
les, Kalifornijoj, pasibaigė aky- 
|vas teismas ant persiskyrimo. 
Pacziule Angliszko' dvasiszko- 

Įjo, Roy Patterson, apskundė 
savo revercndeli už apsileidi-

Daugelis žmonių kalba buk^a irnedora pasielgimą su ja. 
mbsu svietas “eina po velniu”į 
nes moteres pagedo ant lygiu 
tiesu su vyrais.

Taip, sziadien moteres daro, VYtingesnes poreles kaip jie. 
visiką ka vyrai daro, iszskiriant iu laime neilgai tęsęsi, 
skutimo, (o nekurios ir tai da-Į Reverendui nubodo pacziule 
to) ir keikia lygiai su vyrais. iszsikiauste jis inkilą narna,

Moteres praleidžia savo lai-1 Uždrausdamas tarnaitei idant 
ka pas barberius, turi savo pul- neinieistn j° paezios in stuba 
ruimius ir kazirnyczias, stovi*ka'da toji geistu ji atlan- 
Ifigiai su vyrais prie baro ir ge- 
yją kaip kareivis.

Merginos ruko, geria, szokaj 
nepadorius szokius, trankosi 
po pakampes lyg vėlybai nak- 
cziai, pyszkina bambileis su 
visokiais paleistuveis ir nėra 
vilties ju pasitaisymui nes, 
kaip viekas dvasiszkasis iszsi- 
tarėi, “yra arszesnes ne kaip vi
sas bertainis velniu.”

Isztikruju pdkla užėjo ant 
svieto o gialbejimas diusziu nu
ėjo ant szunc uodegos.

x ---- ..
j Porele apsivedė keturi metai 
adigal ir kožnas buvo tosios 
nuomones kad nesiranda pa-

Berta Okwas, 19 metu mote
rėlė, isz St. Louis, Mo., atėmė 
sąu jgyvasti už tai, kad jos 20- 
metu vyras nenorėjo ja pabu- 
cziuoti.

Ukvasai apsivedė praeita 
meta. Ana vakara porele atsi
gulė o jauna pacziule melde vy
ro -kad ja pabueziuotu ant laba 
makt bet nelabas vyras apsi
vertė ant kito szono nepaisyda
mas ant paeziules praszymo. 
Bertg, atsikėlė, iszeme isz stal- 
cziaus revolveri ir -paleido sau 
kulka in krutinę. Nors motere 
tu’ojaus nuveže in ligonbute, 
bet po keliu valandų mirė mels
dama priesz mirti savo vyro 
idiant atleistu jai jos prasikalti- 
ma ir nors paskutini karta ja 
pabueziuotu, ka vyras ir iszpil- 
,dė bet tasai buczkis moterei 
gyvasties nesugrąžino. — Ar-gi 
tai ne beszirdis vyras? Kiek tai 
vyru butu pasirengia iszpildyt 
jos norą!

kyti o syki, kada ji atėjo pas ji, 
net kerszino jis ja nuszauti jei
gu vėla kada ji peržengtu 
slenksti jo gyvenimo.

Pagal vineziavones sutaiką 
arba kontrakta, tai tasai dva- 
sisžkasis apsįpacziavo su ja 
tiktai ant dvieju metu — ‘‘ant 
isžbandymo o jeigu vienam ar 
kitam nepatiktu draugas gyve
nimo, tai galėtu eiti sau kur no
ri.

Bet sUdas buvo kitokios nuo
mones ant tokio kontrakto o 
n'orints perskyrė taja porele 
bet vyrui paliepė mokėti dide
lius alimentus savo paežiai o 
apsivedima ‘‘ant isžbandymo” 
pripažino kaipo nelegaliszku ir 
nemoraliszku kontraktu.

ežiu skaito o da mažiau užsira- 
szo laikraszczius. Yra ir tokiu, 
kurie skaityt nori, bet gailesį 
keliu doleruiku užmokėti už 
laikraszti.

Mažai isz musu taip prasi 
minusiu inteligentu ir biznie
rių skaito Lietuviszkus laik- 
raszczius, tiktai skaito beveik 
vieni darbininkai.

Tieji inteligentai ir biznierei 
skaito daugiausia svetimtau- 
tis’zkus laikraszczius ir ju vai
kai skaito svetimtautiszkus, 
kurie visai Lietuviszkai ne
moka.

Kol Lietuvei gyvenanti czio
nais laikraszcziu neskaitys ir 
j u neužsiraszines, tol laikrasz- 
tininkai ir raszytojai nepakils 
ant augsztesnio laipsnio Lietu
viu laikrasztyje. Jau ateina lai
kas kad Lietuviszki laikrasz- 
cziai visai iszinyks isz virszu- 
nes žemes.

Natūralizacija Paleng
vinta Ateiviams 

Kareiviams

Birželio 22 diena, mieste 
Hartford, Conn., prasidėjo Lie
tuviui Rymo Kataliku Susivie
nijimo 53-czias Seimas. Linki
me! jaim pasekmes ir iszrinlkimo 
tinkamu virszininku ir sutai
kęs.

Neteko Merginos

NAUDINGAS
PRILYGINIMAS

Laike iszemimo ukesiszku 
popieru musu Pottsvilles, Pa., 
sude, tankei kandidatai pra
juokina susirinkusius žioplius, 
kada jie atsako ant užklausy- 
mu pžduJotu per sudžia.

Italas, Petro Carnello, ant už- 
klausymo “‘kur randasi sosta- 
pyle Suv. Valstijų”, atsake 
kad nėžino. Tada jo užklausta 
kas yra prezidentu ir ant to at
sake “ai don’t no.”

Sudžia užąirustino ant Petro 
paliepdamas jam važiuoti na
mo ir iszmokti geriau klausy
mus. Petras, apUeisdaimas sūdą, 
(nustebino visus nemažai kada 
atsigryžo in sudžia užklausda
mas: ‘‘Mister sudžia, pasakyk 
man kiek randasi baneniu vie
nam punde?”

iSudžia tuoim klausymu labai 
spsieigeliavo atsakydamas buk 
nežino ir jog tas visai nesiki- 
sza jo pilietystes.

Tada Petras iszeidamas pa- 
szauke: ‘‘Matai, tu žinai savo 
bizni o asz savo, gud bai!” 
Petras daugiau liestojo ant eg
zamino.

Reimundas Sakovski, 40 me
tu, gerai žinomas maliorius, 
isz Detroito, Mich., bijodamas 
kad neteks regėjimo, sumanė 
atimti sau gyvastį. Persitikri
nęs kad jo pati, kuri ji labai 
mylėjo, neturėtu pergyventi 
tosios nelaimes, nutarė priesz 
atemima sau gyvasties, atimti 
gyvastį ir savo moterei.

Sakovski nuszove ant smert 
paezia, laike miego, po tam 
pats sau: paleido kulka in sme
genis. Szesziolikos metu sūnūs 
ir dvylikos metu dukrele atbe- 
gia in tėvu kambari, iszgirde 
szuvi, rado abudu tėvus baloje 
kraujo, negyvus.

Žmogus, kuris neturi savyje 
vilties nelaimėje, turi būda 
szeszko, jeigu atima sau ir ki
tam gyvastį isz nusiminimo ar
ba kitos priežasties. Viltis yra 
geriausia gyduole nuliudusiam 
žmogui o nelaime, kurios taip 
bijo, gali persimainyti ateityje 
ant giliuko.

Vienur ar kitur dairantysi, 
netikėtai czionais Amerikoje 
galima iszgirsti žmones kal
bant:

‘‘E, jau po nogiu, tuju laik- 
raszcziu tiek daug priviso kad 
ne skaitytoju neužtenka.”

Bet sulyg Lietuviu daugumo 
tai jie da per mažai laikrasz-

(Anglija lyg sziolei iszdave 
ant kares 8,680,000,000 svaru, 
arba 34,400,000,000 doleriu. 
Ana diena parliamentas da pa
skyrė bilijoną svaru, kas da
bar padaro visoi daugiau kaip 
40 bilijonu doleriu ant tolimes
nio vedimo kares. O kur da pa
baigia? ■ .

Ežiomis dienomis Los Ange-

Pranukas:—Kodėl tu dede 
sziadien taip nusiminęs?

Dede:—Nelaime man atsi
tiko.

P. — Kokia nelaime?
D.— Merginos netekau.
P. — Tai niekis. Gausi ki

ta.
D.— Bet szita buvo man 

geriausia.
P.— Kokiu budu tu jos ne

tekai?
D.— Mat, jos vyras parėjo 

isz darbo ir mane baisei su- 
musze!...

* Tie kurie keliauna 
Europa, mato daug,— bet, 
mio nieko nemato.

-buvo atspauzdintigus, tarė su džiaugsmu:
— Matai kokis geras 

Krikszczionisžkas Dievas, 
jam davei tiktai 50 o Jis 
septyneriopai atidavė,Mieste Nizybe (Armėnijoj) ’ 

viena Krikszczione turėjo vyra 
Pagona; abudu buvo biedni, tu- ’ 
rojo vienok penkesdeszimts 
auksinu. Karta tarė vyras in 
savo paezia:

— Ar tu žinai ka? paskolin
sime tuos pinigus kokiam rei
kalingam žmogui nes ir taip 
graszi po grasziui iszleisime o 
ir nauda turėsime nuo gero pa- 
lukio?..

— O pati atsake: — Ar-gi 
asz turecziau duoti ant paluko 
ir paskui nuo žmogaus lupt, 
dueikime veluk Krikszczionisz- 
kam Dievui.

— O kur jis yra? — paklausė 
pats.

— Asz tau parodysiu. Jeigu 
jam duosi, pamatysi, jog gausi 
gera palaka ir pinigus pasko
lintus dvigubai sugražins.

Vyras ant to tiko ir tarė: — 
Tai eisime ir duoikime jam.

Pati nuvede ji in bažnyczia 
ir parodžius ubagus tarė: — 
Duckie jiems o nuo ju paims 
Krikszczioniszkas Dievas nes 
tai jo szeimyna.

Ir iszdalino ubagams, visus 
pinigus. Po trijų menesiu pra
dėjo juos 'badas spausti ir tarė 
vyras:

— Tai matai tavo Dievas, 
atidavėm pinigus o dabar pa
tys neturime nieko.

— Atidu'os, nebijok, tiktai 
nueikie ant tos vietos kur pini
gus iszd,alinai.

Nuėjo in bažnyczia, nieko ne- 
paregejo, tiktai tuos paežius 
ubagus del kuriu buvo padali
nes sava pinigus. Mislino sau, 
nuo katro ežia praszyt pinigu 
ir paregėjo ant akmenio viena 
auksina, toki, koki jo buvo ir 
pare jas namo tare in paezia:

— Neregėjau Krikszczioinisz- 
ko Dievo ir man niekas nieko' 
nedavė, tiktai szita pinigą ra
dau pas bažnyczia.

— Tai matai, tau ■ Dievas 
Krikszczionisžkas davė, kuris 
nematoma galybe viską suda
ro; nueikie-gi dabar ir pirkie 
ka valgyt o Vieszpats Dievas ir 
rytoj mus aprūpins.

Nuejas in miestą pirko duo
nos ir žuvi, parnesze namon ir 
padavė paežiai. Kada pati pra
dėjo darinet žuvi, rado vidu
riuose navatna akmenuką, isz 
kurio abudu stebėjosi nes da 
niekad ndbuvo mate tokio. Ap
žiurėją invales, padėjo akme
nėli, pavalgė gardžiai o ant ry
tojaus anksti nunesze taji ak
menėli pas kupeziu kuris bran
giais daigtais Ikupcziavojo o 
kada tas apžiurėjo ji, paklau
sė:

— Kiek praszai už ji?
— Duoikie kiek jis vertas.
Kupczius phdave jam penkis 

auksinus. O Paganas mislijo 
jog isz jo szandija, jog taip 

Į daug duoda ir tarė: — Tai tu 
Szio instatymo aprūpinimai,'tiek duodi už ji?

|ipalengvindami natūralizacijos 
procedūra ateiviams, kurie tar-’no kiek vertas, padavė jam de- 
nauja ginkluotose jegose nein- szimts auksinu. Pagonas tyli ir' 
ims įasmenius, negarbingai pa- mislija jog da labiaus isz joj 
liuosuotos isz ginkluotos tar- szandija nes da daugiaus duo-. 

da.
Ir taip kupczius kas karta 

preikia pakelinėj o nuo 20 an t 30 
net iki 50 auksinu. Dabar Pa-| 
gonas suprato jog isztikro ir 
užsiprasze 300 auksinu. Kup
czius su džiaugsmui užmokėjo 
300 auksinu ir Pagonas su 
1V. • -idžiaugsmu parėjo namo su pi- 

. • i • n„1>_ . _ t.t I
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metams in Suvienytose Valsti-jkiėkgavai? I
jose, $5 kitose Vieszpatystese.j O kada pamate visus pinL

veikalai
yra Londone, Benjamin Banneker, 
Tu matematikas ir studentas, Boo- 
tau ker R. Washington garsus

trum- mokslininkas ir George Wash
palm laike. Dabar pažinai jog ington Carver, 
yra galingu ir kito tokia nesi- Ju ypatingas ritmas žymiai pa
rauda kaip tik Jis vienas.

Ir tasai užsikietėjas Pagonas 
tucjaus davėsi apsikriksztyt ir 
buvo geriausiu Krkiszczioniu.

mokslininkas.Palengvintas naturalizavi- 
mas ateiviui, kurie dabar tar- i niauja su Suv. Valstijų gink
luotoms jėgoms yra aprūpin
tas Second War Powers Insta- 
tymu po kuriuomi mus prezi
dentas Rooseveltas pasirasze 
Kovo 28 d. i 

Naujas instatymas parūpi- ' 
na jog nekurie natūralizacijos 
instatymo reikalavimai gali 
būti praszalinti atsitikime 
"bet kurio asmens, ne pilie- 
czio, bet kurio amžiaus, kuris 
tarnavo arba nuo dabar tar
naus garbingai militarinese ar 
laivyno jogose Suv. Valstijų 
dabartiniame kare ir kuris le
galiai inleistas in Suv. Valsti
jas arba jos teritorijas ir insto- 
jimo laiku 'buvo tos vietos gy
ventoju.

Palengvinimai yra sekanti:
1. Nereikia turėti deklaraci

jos intencija (pirmas popieras) 
ir nereikia paskirtam laikui 
būti gyventoju Suv. Valstijų 
arba bet kurios valstijos;

2. Natūralizacijos praszyma 
galima paduoti bet kuriam 
teismui, kuriam pavesta teise 
naturalizuoti ateivius, nepai
sant praiszytojo gyvenimo vie
tos.

3. Nereikalaujama, kad pra- 
szytojas kalbėtu Anglisžkai ir 
savo ranka neturi pasiraszyti 
po praszymu ir neturi isžlaiky- 
ti joki mokslumo iszbandyma;

4. Jdkis mokestis nebus ima
mas už padavimą natūralizaci
jos praszymo, už popieru paga
minimą., už paskutini iszlklau- 
syma nei už natūralizacijos cer- 
tifikata., jeigu iszduotas.

Bet tie iszsikyrimai reikalau
ja papildijima sekaneziu paru- 
pinimu —

in . 1. Kad su praszymu butu in- 
teikta afideivitai dvieju atsa
komu liudininku Suv. Valstijų 
piliecziu, kad jie pažysta pra- 
szytoja, ir kad jis asmuo gero 
charakteriauš jis užlaiko Suv. 
Valstijų konstitucijos princi
pus ir remia gera tvarka ir lai
me Suv. Valstijų;

2. Tarnyste Suv. Valstijų mi- 
litarinej ir laivyno jėgoj pra- 
szytojas turi inrodyti afideivi- 
tais dvieju Suv. Valstijų na
riu arba buvusiu nariu milita- 
rines ar laivyno jėgos per da
bartini kana, arba užtvirtinta, 
kopija rėkordo egzekutyvio 
departamento kuriame randasi 
praszytojo rekordas, rekordas 
turi parodyti kad praszytojas 
dabar arba praeityje tarnavo 
garbingai szios szalies gink
luotose jogose dabartiniame 
kare.

3. Reikia praszyma paduoti 
nevėliau viena meta po Gruo
džio 31 d., 1944 m., arba anks
tyvesnių laiku kuri Kongresas 
arba prezidentas paskirtu.

JUODVEIDZIAI
Kada Jop Louis, Amerikos 

garsus sunkaus svorio boksi- : 
ninkas nesenei paaukavo savo 
dali kontesto pajamų Laivyno 
Paszalpos Draugystei ir tada1 
jis pats inst'ojo in Armija ginti 
Dede Sama nuo visu prieszu, 
buvo puikus pavyzdis netik jo 
tautos žmonoms bet visiems 
Amerikielcziams.

Bet Joe Louis yra tik vienas 
isz 13,000,000 juodveidžiu Suv. 
Valstijose kurie kaipo grupe 
prisidėjo prie szios szalies isz
sivystijimo. JuodVerdžiai, ly
giai kaip ir kitos rasines ir tau
tines grupes prisidėjo prie at- 
budavojimo Amerikos.

Penki pirmieji Ispanu eks- 
ploratoriai in Amerika su sa
vim atsivežė juodveidžiu. Nuo 
1619 m., kada juodveidžiai pir
mu kartu buvo atvežti in Virgi
nija, kaipo kontraktuoti tarnai, 
ligi Paliuosavimo Proklamaci
jos 1863m., kuri paliuosavo ra
se nuo vergijos Suv. Valstijo
se, ligi sziadien jie pasirodo 
laiks nuo laiko, szalies istori
joj. Sziadien szie žmones daly
vauja politikoje, profesijose, 
atletikoj, dkonominiame ir so
cialiniame darbe. Ir visos pa- 
sąiųlis žino ju (pagarsėjusius 
žmtones-—Phyllis Wheatley, 18- 
to szimtmeczio poeto, kurios

Po Sunkiu Dienu 
Sugryžo Namo

keitė Amerikos muzika.
Kolonijų plantacijos sistema 

invede vergija 17tąme szimt- 
metyje ir ji sulaikė Negrus nuo 
iszsivystijimo ir apsz vietos. 
Daug prekybiniu laivu impor
tavo negrus isz Afrikos ir juos 
pardavė vergu rinkose pietuo
se ir Vakaru Indijos.Kada Suv. 
Valstijos tapo tauta ir Konsti
tucija inrąszyta, sziaures Ame- 
rikiccziai tikėjo kad vergija 
bus isžbraukta.

Bet tik Abrahamas Lincplnas 
po civiliu karu juos paliuosa
vo. Nuo 1863m. negrai gyvena 
laisvi ir gali džiaugtis piliety
be, nežiūrint spaudimo kaiku- 
riose pietų apylinkėse. Bet 
sziadien net ir pietuose negru 
gyvenimas yra kitokis.

Buvo laikai kada buvo nele
galiu mokinti negrą skaityti ir 
raszyti. Ir per paskutini szimf- 
meti didėti sikaicziai lanko mu
su mokyklas. Net 85% juodvei- 
džiu Suv. Valstijose yra mo
kinti. Yra 70 negru kolegijų 
Suv. Valstijose su 48,000 bai
gusiu. Booker T. Washingtonp 
teorija ‘‘mokslas per veikimą” 
seka ir baltųjų mokyklos. Jo 
Tuskegee instaiga yra garsi 
kolegija.

Negras vis turi skaitytis su 
rasine 
trijose. Dabartinėj ikaro pa
stangoj daug žymiu valdžios 

. aficialu, net pats Rooseveltas, 

. iszleido praneszimus praszyda- 
mi ii-cdiskri-niiiiU'Oti -priesz szia 

. rase. Wasiringtone jie turi spe- 
; cialli komitetą, kuris bando su

sekti diskriminacija priesz ne
grus.
—Comn'on Council for Amer. Unity.

diskriminacija indus-

nia-

ISTORIJE apie Ila isz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15ė.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centre Si., Mahanoy City

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Naujas Lietuviszkas
SAP N ORIUS

Paaukautas Kraujas Kareiviams

Raudono Kryžiaus daktaras Limlingan inczirszkia pa
aukauta krauja nuo kitu žmonių in serganti kareivi, isz 
Filipinų, kuri adgabeno in Australija ant Raudono Kry
žiaus laivo “Mactan.” Kraujas yra padovanotas per lais- 
vanorius del sužeistųjų kareiviu kurie neteko daug krau
jo laike' musziu,

O kupczius mislino jog jis ži-

ims įasmenius, negarbingai pa-

nystes ir taip vadinamus 
‘ ‘ conscientious objectors. ’ ’ 
—Common Council for Amer. Unity

SKAITYKIT

PLATINKIT!
Saule” dabar $4.00 nilgais o pati paklausė: — Na,

Generolas Wm. Dobbie, 
kuris buvo gubernatorium 
Maltoje per du metus, buvo 
bombarduotas be paliovos 
per neprietelius ir ant galo 
valdžia ji paliuosavo, kad ga
lėtu nusiduoti namo ant pa- 
silsio, nes negalėjo ilgiaus 
dalaikyti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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JURGIS, Kokiu /Ąazai Yra
Skujų kaime gyveno naszle— 

Matausziene Vovere, kuri turė
jo sunu Jurgi o kuri tai motina 
labai mylėjo ir kaip aki kakto
je sergėjo. Bet tasai Jurgis ne 
menkas buvo — buvo tai vyras 
kaip ąžuolas, petingas, kojos 
kaip sparai o rankos taip kaip 
kalvio didysis kūjis o didellis, 
jog kito tokio butu reikėją toli 
jeszkot. Driek tam buvo drū
tas, net u'ž tris pajiege nes kaip 
dėdavo medžius tai jis už vieno 
galo vienas o už kito koki trys 
keldavo. O ve: ir patogumo 
Dievas nepasigailėjo bet kas 
isz to, kad jeigu žmogus pavir- 
szium patogus o jo būdas nie
kai.

Po teisybei, Jurgis nebuvo 
da niekiausiu — niekam nieko 
nepavogė, nelpasigere, skriau
dos niekam nepadare, in kelia 
niekam nepalpuole. Kurie žmo
nes ji pažinojo tai kalbėjo jog 
jeigu niekam pikto nedaro tai 
ne del ko kito tiktai isz tingi
nystes. Nes teisybe pasakius: 
prie darbo neturėjo jokios ak- 
vatos o jeigu prie kokio darbo 
ir ėmėsi tai nevos dirbo, nevos 
gnaibinejo o darbo jokio ženk
le nebuvo. Del to-gi szposau- 
dami ji vadindavo: “Jurgis ko
kiu mažai yra ’’ nes vyruti, kaip 
rodos, kito tokio ant svieto ne
buvo.

Jaunose dienose augo prie jeszko 
tėvu ir kad ne motina tai butu dilba ant saves; o tu, mano Jur- 
bųves nesiprausęs ir nesiredes.' gi, ar-gi norėtum, kad kitas ant 
Po tėvo smereziai tarnavo pas tavęs dirbot?! Pasitaisyk, nes 
ūkininkus už pusberni bet nie
ką tie negalėjo su juom veikt; 
vos isžbuldavo pas katra me
tus, tieji su džiaugsmu atpro- 
vindavo.

Ant galo Jurgis ant metu ke
lis ūkininkus permaine ir to
linus nenorėjo niekas už dyka ji 
laikyt. Kaimyai, atmindami 
ant nebaszninko jo tėvo, nutarė 
atiduot Jurgi in dvarą už an
trininką, kur gal pripras prie 
daibo. Kada nuvede per Ka
lėdas in dvara, ponas suvis ne
turėjo noro ji priimt nes kas 
tinginio nori? Visi ūkininkai 
su nusižeminimu pono melde 
o ekanomas, kuris turėjo ant 
viso dvaro valia o kuris del 
dar'bsziu žmonių buvo kaip tė
vas o tinginiu nekente, tarė:

— Klausyk, Jurgi, esi vyras 
kaip ąžuolas, o už tavo' darba 
niekas neduotu supuvusio ska
tiko. Kad tai butu mano valia, 
niekados tavęs nepriimeziau 
nes pono duona valgau, tai tu
riu praserget idant mano po
nas niekame nebutu nuskriaus
tu ir Ikbžnas už paimta ordina- 
rija atidirbtu. Bet jeigu ponas 
priima, asz turiu klausyt ka po
nas liepia. Paimkie jog asz su
vis neturiu ant tavęs akvatos 
nes musu dvare visi bernai yra 
darbszus ir dori, ne su vienu 
neturiu mažiausio rupesezio; 
tai kaip nepasitaisysi ir busi 
tinginiu, duosiu in kaili ir vi- 
durmetyje iszguisiu po velniu.

— Teisybe, ponas ekanomas 
kalba, — pritarė visi; o Jurgis 
pasikasė sau galva, atsiduso 
ir tarė kloniodamasis:

— Asz nuo daibo nebegu tik
tai man užeina tokia valanda, 
turbut esu užkerėtu, jog rodos 
paezios rankos daibo neima.

Ūkininkai ant to nusijuokė 
nes gana gerai Jurgio būda ži
nojo o in jokius burtus netikė
jo nes tai tik žmonių tokia pa
saka jog viena gali užkeret o 
vienas isz ju tarė:

— Teisiniesi jog kas užkere- pratusiam prie darbo baisiai • 
nesiseke, isz ko jauni berniukai I 
nemažai juoku turėjo: tai isz 
aszies vaguti isztraukdavo ir I .kada Jurgrs nuo vezrmo nusr- 
ragožiuodavo, tai už szonu su- 
siemia kvatodavo; tai v< ’ 
mainydavo arba paliuosuoda- 
yo noragus ir kada pamesdavo, 
nežinodavo ka pradėt, tai verk
davo kaįp mažas kūdikis ir vis 
kerszino jog mamai pasakys. 
Kada nepatepdavo' vežimą o 
tas girgždėdavo, tai berniukai 
pamegždžiojo cypdami ir viso
kius balsus iszdavinejo, ypacz 
tokius kokius vežimas iszdavi
nejo. Ant kožno žingsnio nema-

' Jurgio motinai visokias . mer-1 apie savo dukreles pasikalbėt
gas už marezias pirszt — vie-'o paregėjus viena isz ju atei- Jurgi ir davė kiek tik tilpo 
nas girt, kitas peikt o Jurgis nanti nuo dvaro Jurgi, tarė:
kiauše ausis pastatęs 'bet jam1 — Ar žinote ka, mano kai-

,apie tai nesinorėjo ne pamis-1 minkeles, Jurgis ant tikrųjų kiek tik galėdamas: 
lyt. O jeigu kada spirdavo ji rudens sulaukiąs paeziuosis.
ant apsipaeziavimo tai ranka! 
mostelėdavo tardamas:

— Duokite man pakaju, asz se Baguliene.
per diena prisidirbau tai nętu-

jriu kada apie paezia mislyt. tvirtino Vaitkuviene —

era pei- mail mam:a iszrinks, tokia bus mano Mariuką labai jam pati
nsi! oda-'

jo o del ko tos tavo rankos ima
si už szaukszto ir taip smagei 
burnai priduoda jog net kožna 
pralenki. Kad tai kutu užkerė
tos tai guitu nuo kliudo prie 
darbo nes tai tavo tik tokia pai
ka pasaka.

Jurgis ant to nieko neatsake 
nes ka galėjo sakyt?

Kada ant rytojaus stojo prie 
darbo, ponas vela paszaukes 
kelis kaimuoezius, in Jurgi ta
re:

— Mano Jurgi, paėmiau ta
ve ant ūkininku praszymo in 
dvara o asz del geru žmonių 
viską darau, ka tik galiu. At-
minkie-gi, idant del ju šarma- žai turėjo juoku o Jurgis nors 
tos nepadarytum, procevok ir pyko, vienok nieko tas negelbe- 
melskis prie Dievo, o tau Jis jo. Skunsdavosi kelis kratus ir 
visame pagiaibes. Nuo darbo ekanomui, ant ko tas atsaky- 
nebegkie nes kas tik ant svieto davo: 
gyvas, turi dirbt — vieni su 
rankom dirba o kiti su galva.; žiųrekie padarus ir 
Asz pats lakstau ir rupinuosiu; i priesz važiavima, tai neturės 
ekanomas prižiūri, anksti kėlia 
ir per diena ant kojų; bernai 
aria, akėja ir kitokius darbus 
dilba. Ne tik žmones 
žvėrys dirba nes taip Dievas 
surėdė. Arkliai ir jaueziai taip 
dirba jog pas netikusi ūkinin
ką nuo darbo turi krist; skruz
de renka szapelius ir sau daro 
gyvenimą; bitele laksto jesz- 

j kodama medaus; pauksztelei 
kirmeliaicziu. Kožnas

— Darykie kaip privalo: ap- 
vežima

bet ir

kaip jaunas dienas ant tingi
nystes praleisi, tai senatvės su
laukės verksi.

— Tai szventa teisybe! — 
atsiliepe visi ūkininkai, — ei- 
kie ir puik ponui in kojas, jog 
da tiek turi su tavim turbaci- 
jos.

— Tegul jums padekavoja, 
— pasakė ponas, —nes kad ne 
jus, tai asz nebueziau davės ta 
pamokinimą.

Jurgis isz gėdos net apkaitės 
buvo ir net apsivertė, padeka- 
vojo ponui ir ūkininkams pri
žadėdamas jog jau pasitaisys.

Motina ir apsivertė nes žino
ma, kaip motina, pabueziavo 
savo sūneli, paglamonėjo ir nu
ėjo namon.

Jurgis ka prižadėjo, mato
mai stengėsi dailaikyt bet ne-

— Suvienytose Valstijose 
praeita meta laikraszcziai su
naudojo konia pusitreczio mili
jonu 'tonu popieros.

O-gi triūse mot eres .ąipią

Pradėjo nebagas verkt ir grą
žei praszyt o ant galo szaukti

— Gelbėkit vyrueziai! gelbe- 
! —Kibą tau sake, kad tu'kitkasinDievatikitelGelbe 1- 
Į juom taip rūpiniesi? — paikiau-1 kit nes tos rupūžes mane, už- 

-n i Įnausz!
Tada moteres paleido Jurgi.

! ’ nes 'Jurgis net lyg Szv. J ono vaiksz-
;Ant galo man vįstiek, kokia' tankiai užeina pas mus nes

už ka isz tavęs juoktis.
Jurgis dabar matydamas 

kad niekas ulž ji neužstoja, 
ėmėsi kaip drūtas prie darbo ir 
taip in meta persimaino jog 
nors 'da nesiseke 'kaip reikia 
darbas, vienok nebuvo paskuti
niu ir jau bernai paliovė su 
juom szposus varinėja.

Jeigu vienok Jurgis pasitai
so darbe tai po metu vela pra
dėjo linkt prie tinginystos. Ka
da pareidavo isz darbo, tai sės
davo in užstale, pasiremdavo 
ant alkuniu ir ant motinos mur
mėdavo jog neduoda greit val
gyt arba negardžiai iszvire. 
Kaip pavalgydavo, tai tuojaus 
dribt in lova nenusirenges, per 
ka motina, kaip maža kūdiki, 
kožna karta turėjo nurodyt.

Ir taip perejo apie pora me
tu. Jurgis užaugo kaip jautis 
bet da vis ji vadino Jurgucziu 
nes visi žinojo jog jo motina 
apie ji kaip apie mažiuką tupi
nėja. Jau ir uselei buvo pasu
kami o barzda kaip szepetys 
iszsipyle. O mislinat mokėjo 
barzda nusiskust? kur tau! Mo
tina kaip galėdama gramdė, 
tai kaip žmones pamaytydavo, 
tai sakydavo:

— Ana! jau Jurgutis skuta 
barzda, ar gal priesz mergas 
dabinasi...

Tuojaus kūmutes pradėjo

— Jeigu lokomotiva [be 
vagonu] galėtu eiti 21 metru 
ant sekundos, tai apibėgtu 
aplink svietą in laika 19 dienu.

Saugi Vieta Nuo Bombų

Jeigu Vokiszka bomba pataikintu in szita plytini narna, 
tai szioje skylėje szita szeimyna butu saugi. Tokias vietas 
parengineja skiepuose Angliioi in kurias gyventojai apsi
saugo j a kada Vokiecziai pradeda bombarduoti Angliszkus 
miestus. Szeimyna yra pasislėpus toje apsaugoje bet vienas 
isz vaiku negalėjo sutilpti in ja todėl guli ant virszunes o 
szuo tam prisižiurineja.

gera.
Jeigu motina paklausdavo ar 

neimtu laikais jos kūmos duk- 
tere Marijona, tai Jurgis valan
dėlė pamislijas atsakydavo:

— Ne szio, ne to mergina, 
tiktai laszuota bet imeziau ja.

— O gal Agnieszka?
— Ne szio, ne to, tiktai labai 

raudona bet imeziau ja.
— O gal Katre ?
— Ne szio, ne to, tiktai pa

niūri bet imeziau ja.
— O ka misliji apie Agota?
— Ir taja imeziau.
Ir butu emes visas ant syk, 

net motinai navatnai iszrode. 
O kada tuju visu merginu mo- ' 
tinos apie tai dažinojo, prade- 
jo apie Jurgi tupinet o Motie
jus mistino jog nori kad ir jas 
paimtu o moteres taip sau mis- : 
lijo:

— Vaiki ozas jau prie darbo 
priprato tai vargo neturės o i 
kad lėtas tai paežiai už jo bus 
gerai nes ka norės tai turės. O 
del mano mergaites tai tokis 
vyras tinka.

Dabar Jurgiui rojus stojosi. 
Motinos, katros turi dukteres, 
pradėjo Jurgi praszyt pas save i 
tai ant stiklelio arielkos, varsz- 
kes, kiauszinienes, ar sūrio ir 
sviesto o Jurgis nieko nekalbė
damas kimszo in burna, kiek 
tik tilpo o kada apie paeziavi- 
masi primindavo, tai jis atsi
dusdavo ir gyre mergaite tos, 
kuri vieszino ir pavalgęs tar
davo:

— Rudenio sulaukus pamis- 
lysiu apie tai o dabar aeziu už 
czesni ir už jus gera szirdi.

Ir taip pas kožna, katra tik 
turėjo duktere, atsilankydavo. 
Jis iszrasdavo szioki toki rei
kalu ir užeidavo' o ne ko kito, 
tiktai pavalgyt ir atsigert ir 
kožna mislijo jog bus jos žen
tas.

Ir taip prieąz kožna moterių 
kalbėdavo, kada toji priszer- 
davo. O ka? Jurgiui buvo la
bai gerai nes tiktai slankiojo 
po grinezias o motinos szere ir 
savo dukteres gyre. O Jurgis 
kad ir buvo gramozdas, vienok 
taip mokėjo sudaryt jog moti
nos apie viena kita suvis neži
nojo. Motinos džiaugėsi savy
je o Jurgis penejosi o neretai ir 
trajankos užgriebdavo. Ir in 
save kalbėjo:

— O ka, vyreli, kibą kvailas 
bueziau kad ipacziuotausi, be
ne man bus genaus, kaip da
bar? Ir deszimts metu galiu 
taip but.

Ir taip vilkino nuo rudens 
iyg užgaveniu o Jurgis nei ne- 
pamisli jo apie paeziavimasi; 
moteres tada pradėjo but ne
kantrios, pradėjo jam prikai- 
sziot nes da vis nepavydėjo val
gio. Jurgiui tiktai apie valgi 
ėjo, o ant prikaisziojimu suvis 
nepaisė, tiktai dairėsi ir dūsa
vo, ar laikais ka nepaduos val
gyt-

Viena karta, per paezias Sek
mines, tuojaus po piet, trys 
moteres, ka kožna buvo tvirta, 
jog jos dukterį Jurgis paims, 
siueja ant ulyczios apie szi bei 
ta kalbėjosi. Juk tai del mote
rių smagiausia, jeigu gauna
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— Žinoma kad sake, — pa-

ko.
-— Bene tai teisybe?
— Tikra teisybe, kaip mane 

gyva matai!
— Jis manes vakar prasze 

mano Agotėlės.
— Kalbėkite kaip norite —■ 

atsiliepe Matiikiene, —o-gi kas 
jau jus tos 'dukteres, ar taip 
patogios, ar ka?

— Tai gal tavo Katre paims, 
tokia mazgote?

— Kokia Dievas sutvėrė, to
kia yra o jums kas do to! Ka
les, kekszes...

— Tu pati kale ir keksze.
Ir visos trys moteres pakele 

dideli tarp saves vaida, nega
na, jog liežuvei buvo darbe, 
bet ir už plauku griebėsi.

Tame prisiartino Jurgis ; pir
mutine Baguliene priszokus 
paszauke:

— Sztai mano žentelis, eisi
me nuo tu kaliu... — ir pagrie
bus trauke Jurgi už rankos. 
Kita pagriebė už kitos rankos 
o treczia už sermėgos skverno 
ir pradėjo kožna in save traukt 
szaukdamos:

— Juk tu mano žentelis, pa- 
s'akykie in akis, pasakykie, ne- 
sisarmatyk.

Pasidarė baisus riksmas ir 
kliksmas, jog net žmones pra
dėjo per langus iszkiszinet gal
vas o Jurgi iszkryžiavojo kaip 
ant kaukiu.

Jurgis isz pradžių praszesi, 
toliaus pyko, ka paregėjo mote
res, jog nieko neatsalko ir neno
ri pasakyt apie ka klausė, taip 
Matikiene užpyko, jog trauke 
Jurgiui per žanda, net užkluo- 
nese balsas atsiliepe ir vela 
klausė:

— Pasakyk, Jurgi, juk su 
m'ano Katriuka apsipaeziuosi. 
Ar taip?

— Ne su tavo, — atsiliepe 
Vaitkuviene — tiktai su mano 
Mariu|ka — ir toji tvykszt! isz 
kitos puses per žanda, jog net 
Jurgiui akyse žvaigždes pasi
rodė. Jurgis, užsimerkęs, norė
jo ka toki sakyt, tame Bagulie
ne vela pasveikino jog net pri
tūpė ir vos nepuolė.

Matydamas tai Jurgis jog 
ežia ne szposas, pradėjo isz 
bobų nagu plesztis ir spardytis 
o moteres, supratę jog nori 
jis isztrukt, puolė visos trys 
ant Jurgio ir pradėjo' su 
kumszczioms baladot ir veidą 
su nagais draskyt szaukdamos:

— O tu rąikali! tai už mano 
. sviesta! — kita vėla: — O tu 
tinginy! tai už mano Skilandi ir 
varszkia! — treczia:

. kime tam szunpaiaikiui už ma- 
■ noezesnis!

cziujo su mėlynais antakiais ir 
apdraskytu veidu bet nuo to 
laiko suvis atsimainė, pastojo 
darbszcziu vyru ir po grinezias 
nesivalkiojo. Kaip vėliaus da- 
žinpjeme, tai su Agota apsipa- 
cziavo, varginga sierata, nes 
ant tu, pas kurias nemažai su
valgė, negalėjo nei žiūrėt. Jau 
žmones kitaip apie Jurgi pra
dėjo kalbėt nes buvo suvis ki
tokiu.

BALTRUVIENE

Butau Dievui labai dėkinga 
kad butu mane sutveręs vyru, 
tai jeigu vyru reikalais užsi- 
iminetau, tai daug lengviau tu- 
recziau ant svieto. Sziadien to
sios ilga-plaulkes ir trumpa
plaukes net maino smegenis isz- 
belde o jeigu da kelis metelius 
pagyvensiu tai neturėsiu ne 
tiek smegenų (kiek žvirblys tu
ri. Beda su moterems per j u ne- 
szvaruma bet da didesnse beda 
su pusmergėms. Senos moteres 
tankiausia man dagrista su sa
vo neszvarumu, blogais pasiel
gimais, tinginiavimu ir apgau
dinėjimu savo vyru bet rodos 
sn jaunom nebutu klapato nes 
da jaunos — da nekaltos (?) 
bet kur tau! Kada pradeda ro
dytis ragucziai, tai luk aut! 
viską subadytu. Tankiausia to
kios merginos pridirba laruma 
apie jaunikius o ypatingai jei
gu dvejetas mergicu pamyli 
viena jauniki, tada gatavos už
klupti viena ant kitos su pei
liu. Ar-gi tai ne pikta, jeigu 
viena nuo kitos paveržiu jauni
ki ir da biznierių, ypatingai jei
gu da tur? aramabiliu — blo
kine liziuke. Sztai vienas vai
kinas mylėjosi su mergina o 
meile buvo drūta kaip titnagas. 
Bet karta toji mergina patemi- 
no savo mylima einanti su kita 
mergina ir kaip rodos ėjo isz- 
imti laisnus ant sziiubo. Pir
mutinėje merginoje užvirė 
kraujas ir gailestis, szoko kaip 
padukus kate ant vaikino ir 
merginos, rėžė ypa per žanda

pasiliko štbnb'‘jh,uiiiky’Š‘tbs?
t * a J* ■ * f

Vienam mieste;1 Oha jnje,$ab- 
kiojasi kokis tai agentėlis, par- 
geltes ir pasmeles, kuris ka
riuomenėje buvo už kaszavara, 
tai 'kur tik užeina o randa na
mie mergina, tai kalbina ant 
apsivedimo bet visur, vietoje 
merginos gauna su szluota per 
akis ir net ant ulyczios iszveja. 
Badai tai didelis progresistas 
ar kaip juos ten vadina.- Jeigu,' 
szirdeles, jis in kur atsibalado
tu tai 'žinote ka su tokiais pa
daryti/
/ *J/Bųivau nesenei vienam mies

te arti Grand Rapidso, kur už
tikau kėlės Lietuviszkas kar- 
cziamias kurios nevos pardavi
nėja kokia ten zupe bet turi ir 
po baru namines truciznos in 
kuria tankiai atsilanko tūla 
bobelka o kada negali in ten 
nubėgti per mažus vaikus, nu
auna jiems czeverykus ir paka- 
voja kad nerastu ir negalėtų 
eiti jos jeszkoti o pati zuja in 
kareziama szumyti. Kaip .isz- 
sitrauke gerai tojo ąztopo, tai 
prie kožno kabinasi o liežuvi 
turi ilga kaip mastas. Dievulė
liau brangus, dirstelek in jos 
grinezia tai negali pabutie nuo 
baisios smarves. Vargingas vy
ras ir vaikai su tokia boba — 
turi tikra pekla. Jeigu toji 
plurze nepasitaisys. tai asz ki
taip padainuosiu apie ja o da
bar ant to užbaigsiu ir pasaky
siu, gud bai, kūmutes^ S

— Apskaitymas parodo 
kad kas metais galima suezedyt 
157 milijonus tonu anglių jeigu 
užkinkytu visa, Niagara Van- 
denpuoli ir St. Lawrence npe 
del padarimo elektriko.

— Jeigu isz saules galima 
-adaryti mažesne ipla- 
tai galima butu isz

butu pan
nieta
jos padaryti net 1,210 tiek 
svietu kokiu yra mjusiu svietas.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be 'jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

— Duo- savo priesžei, kuri niekame ne-

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO, 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

buvo kaltą., pąsikui pagriebus 
ulž skverno netikusi jauniki, 
trauke ji su savim bet ir antro
ji nepaleido jo skverno. Vaiki
nas, pajutes-kad surdotas jau 
braszka, isztrauke rankas isz 
rankovių ir leidosi in užkabo
rius, palikes rupeziuojantysi 
merginas bet jau nelaikė jos už 
surduto tiktai už plauku ir 
draskėsi su nagais kaip kates 
ir kad palicmonas nebutu per
skyręs' ir nuvedės iii palicijos 
stoti tai gal butu sau akis isz- 
lupia. Vaikinas iszsižadejo 
abieju mylimu ir nndume in to
lima szali kur da ir sziadien

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo. 
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Žinios Vietines {Užbaigė Daktariszkaį 
—— ! Mokslą <

—• Seredoję pripuola Szv. te—-*
J ono Krikszty tojaus.
t Buvusi gyventoja Mahano- 

jiaus, Mare Stagnuniene, mirė 
pas savo duktere p. Ticziene, 
127 N. Gilbert uly., Shenando- 
rije praeita Sereda, po trumpai 
ligai. Velione paėjo isz Lietu
vos, apsigyvendama pirmiause 
Mahanojuj, kur josios vyras 
mirė septyni metai adgal. Pa-1 
liko dvi duktere®, Tycziene ir 
Emilije kuri gyvena Newark, 
N. J., kaipo keturis anukuis. 
Grab orius Oravėtz laidojo.

— Musu gerai žinomas biz
nierius ponas Jurgis Kalėda, 
niuo 700 E. Pine uly., randasi 
Pottsvilles ligonbuteje po prie
žiūra daktaro Wm, A. Burke.

— Daugelis tėvu ir pažins- 
tamu a 11 a n k e Užbaigtum 
Mokslo High School Progra
ma, Paneddli, Viktoria svet. 
Tarp Abiturientai randasi 
dau'g Lietuviu ir kitu tautu.

Linkime visiems geros klo
ties ateinaneziam gyvenime ir 
kad ikožnas aplaikytu gera už
siėmimą už savo ilga darbu 
moksle.

—• Neužmirszikite kad vėla 
bus užtemdinimas miestu arba 
‘ ‘ Blatok-Out, ” szia Utarninko 
yak., nuo 8:30 vai., iki 9 vai. Vi
si žiburei turi būtie užgesinti 
arba taip užtemdyti kad nebū
tu galima matyti szviesos.

—■ Draugai ir drauges tu
rėjo "Dovanu Vakarėli” del 
savo drauges pono® Onos Ra- 
d'žievicziutes, kuri iszteka szia 
sanvaite. Vakarėlis atsibuvo 
Szv. Juozapo parapijos sve
tainėj.©

t Magdalena, dulkte ponios 
Margarietos Kasperaviczienes 
nuo 509 W. Maple uly., mirė 
Ned'elioje, 1:05 ryte, Ashlando 
ligonbuteje. Velione prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos, 
gimė mieste. Laidotuves atsi
bus Seredos ryta, su bažnyti
nėms apeigomis 9 valanda.
Graborius K. Rėklaitis laidos.
Paliko savo motina, seserys
Ona Green, Vera Myers isz 
Minersvilles, Konstancija ir 
Dorata isz Brooklyn, N. Y., 
kaipo 'broli Prana namie.

SHENANDOAH, PA.
— iSubatoje užsibaigė Ug- 

nagesiu Seimas arba konvenci
ja isz keliu apylinkių pavietu, 
kuriame dalyvavo daugelis ug- 
nagesiu. Parodos buvo pui
kios, kuriose dalyvavo tuks- 
tanezei žmonių isz visos aplin
kines. Mieste radosi daugiau 
kai penkiolika tukstaneziu sve
timu žmonių.

Frackville, Pa. — Nedėlioję 
Lietu viszka parapija apvaiksz- 
tinejo savo 25 m., sukaktuves 
arba Sidabrini Jubilieju nuo 
kada užsidėjo. Klebonas S. J. 
Noifoutas su pagialba kunuįgu 
Daumanto isz Girardvilles ir 
Peciukeviczius laike suma antį 
intencijos parapijos. Dvide-1 
szimts-penki metai adgal, arki
vyskupas paskyrė pirmutini 
kunigą Rasztuti, vėliaus kuni
gą P. C. Czesna, kun. Bakuna ir 
dabartinis kun. S. J. Norbutas. 
Vakare atsibuvo bankietas 
Vasaiczio svetainėje, kuriame 
dalyvavo daugelis žmonių isz 
visos apylinkes.

Los Angeles, Calif.—Du tru-
k ei susidaužo miestelije Yer- pintu. z
mo, kuriame likos sužeista 17 — Giltine viską su dalgiu
pasažieriu, isz kuriu keli gal nukerta, tiktai geri darbai pa- ant mariu negali patemint musu laivus per taji nauja už- 
mįrti. silieka. dangala ir juos negales skandinti.
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DAKTARAS 
ANTANAS J. ZVALAUSKAS

Ana diena užbaigė dakta- 
riszka kolegija Jefferson 
Medical College, Philadel
phia, Pa. Nuo Liepos 1-ma 
diena pradės darbuotis 
Scrantono ligonbuteje. Dak- 
taras yra taipgi pulkauninku 
kariuomenėj e ir kada už
baigs savo tarnysta ligonbu
teje pradės pildyti savo dins- 
ta karinome j e.

387 Meksikonai Likos 
Suriszti Mazgu Mote
rystes Viena Diena
Mexico City, Mexico — Dvy

lika slidžios dirbo czion visa 
Nedelia kad suriszti moterys
tėje 387 poras ir tuo budu pri
pažinti lėgalizkais 1,500 nele- 
galiszku vaiku gimusiu isz tu 
poru. Szliubai atsibuvo dykai, 
toms poroms kurios niekad ne
turėjo užtektinai pinigu savo 
gyvastyje,, kad sau parengti 
vestuves kaip kiti.

Tūlai tokiai porai, kuri gyve
no su savim drauge per 42 me
tus, patarnavo ju 27-metu sū
nūs už liudintoja.

Visi aplaake szliubus dykai, 
nes valdžia pasirūpino del j u 
žiedus ir davė kožnai porai po
didėli gurbą maisto, kad galėtu
sau nors dabar parengti vestu-
ves.

Meksike randasi tukstan- 
cziai tokiu poru, kurie gyveno 
"ant vieros” ir valdžia priesz 
tai nesiprieszino bet vaikus to
kiu poru nepripažino bet 
sziuom laiku turėjo jiems duoti 
szliulba, kad vaikai butu lega- 
liszkai pripažyti, nes užėjo 
naujos tiesos, kurios priver- 
czia, kad szliubas butu duotas 
per valdžia.

Greicziausiu Budu
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

—■ Vargas žmogų drutina, 
bet gerbuvys ji pagadina.

— Jeigu nelaime vilties ne
turėtu, tai kožna szirdi sutru-

Gailesi Kad Nepaeme 
Daugiau

Milwaukee, Wis. — Kada ant Cleveland, Ohio Už tai <ad 
sudžiaus ulžklausymo, ar tikrai metu patogios Anastazijos 

'paėmė pinigus is» kuparelio Ostovskiutes drauges isz jos vi- 
jsavo draugo, tai Ned Rollins 'sa’,P szandijo ir juokėsi kad 
(prisipažino buk paėmė savo Aurius Bendurski, 30 metu, ja 
draugui 85 dolerius, kada ta-Miko “ant ledo>” mergina ji 
sai radusi darbe. Bet da Ned' aPsku'nde ant 10 tukstaneziu 

lgailėjosi kad kuparelyje nesi-palmių kad nedalaike duoto žo- 
rado daueiau nes tuos kuriuos d'z*° su la apsipaeziuoti.
paėmė, buvo jam per mažai ir, 
pagal jo, neužteko idant turėti 
tokiu geru laiku kaip jis sau ti
kėjosi. Sud'žia jam ketino pa
dovanoti už tai tik tris mene
sius bet už toki iszsireiszkima, 
nubaudė ji kalėjimu ant vieno 
meto. — Rollins to nesitikėjo 
ir norėjo atsmaukti tuos žodžius 
bet sudžia nemane atszaukti 
savo nusprendimo ir Rollins 
turėjo eiti in kalėjimą.

Trumpoš Kariszkos 
Žinutes

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszki laivai paskandino ke
lis Japoniszkus laivus prie 
czionaitiniu pakraszcziu.

London — Anglikai paskan
dino 3 dideles Japonišku laivu 
prie Malakos.

Jeruzalemas.— Žydai pradė
jo tverti savo kariuomenia ir 
szaukti vyrukus prie tarnystes 
nuo 17 iki 45 metu amžiaus.

Honolulu.— Japonai kerszi- 
na užklupimu ant Havaias sa
lų. Gyventojai likos apsaugo
tais kad keliautu in saugesnes 
vietas.

ŽINUTES

Philadelphia, Pa. — Skalbi- 
nycziu darbininkai sugryžo 
prie darbo po 11 dienu straiko, 
Panedelyje. Straikavo apie 
1,400 trokmanu isz 68 skalbiny- 
cziu.

New York. — Ugnis kilo po- 
pieros magazine Great Atlantic
Paper Co., Subatoje, kuri pada
re dideles bledes. Apie 50 ug- 
nagesiu likos apimti durnais.

Ketchikan, Alaska. — Mano
ma kad submarinas paskandi
no žuvininkiszka laiva su 8 vy
rais. Likucziu nesurasta.

Meksiko Miestas. — Miestas 
ir visa apylinke likos smarkei 
sukrėsta per drebejima žemes, 
kuris iszbaugino tukstanezius 
gyventoju.

Apsauga Priesz Submarinus

Pier, Atlantic City, ir kuri iszrado Frank Gravatt locninin- 
kas tojo Pier. Norints pamario žiburei dega bet submarinai

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Patogi pana "Patty” Gogą, parodo nauja apsauga ap- 
temdinimo szviesos nuo mariu, kuris yra rodomas ant Steel

Skundžia Jauniki Už 
Jos Paniekinimą

Mergina buvo prisirengus 
ant s'zliubo nes nusipirko pui
kia szlėbe ir kitus parėdus ko
kius privalo turėti nuotaka bet 
Andrius sulaužė duota žodi o 
jos drauges pradėjo isz jos da
ryti visokius juokus. Daugiau
sia mergina kaltina savo dede 
už suardymą szliu'bo, prikal
bindamas Andriu ant apsipa- 
cziavimo su ja, bet tuo paežiu 
sykiu pirszo jam ir kita mergi
na, kuri badai gyvena kur ten 
apie Pittsburga, todėl And
riaus meile atszallo priesz Nas- 
tukia.

Vokiecziai Iszžude 
60,000 Žydu

London, Anglija. — Orionais 
laikrasztis "E. S.” pranesza 
žinia isz Stokholmo, kuris įsako 
kad Vokiecziu vadovaujama 
palicija Vilniuj iszžude szeszes- 
deiszimts tukstaneziu Žydu. 
Žudynes tęsęsi n’uo Gegužio 7 
iki 20 dienos. Žiniols buvo gau
tos isz keleivio, kuris atvyko 
isz Vilniaus in Stokholmą; ne
mini keleivio pavardes. Tasai 
keleivis tvirtina ,kad kiekvie
na naktį vyrai, moteres ir vai
kai Vokiecziu kontroliuojamos 
Lietuviszkos palicijo's buvo ve
dami in Vilniaus prieimieisezius 
ir ten kullkos-vaidžiais iszžudo- 
mi. Sakoma, kai Vokiecziai 
užėmė Lietuva, tai policijos va
dovybe perėjo in Vokiecziu 
rankas. Visi auksriesni palicii- 
jots karininkai yra Vokiecziai.

Badas tanikei dirstelėja in 
langa darbszaus žmogaus,— 
bet, niekad neineina in vidų.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gčrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Automobiliu Ir Eroplanu Dirbėjai

Glen D. Martin, dirbėjas eroplanu ana diena atlankė 
Henry Fordą, kuris dabar pradėjo iszdirbinet bombinius er- 
cplanus del valdžios. Prie ju stovi žymus žmones kurie pa
state tuos fabrikus kuriuose dabar dirbasi eroplanai.

Angliszkas Ministeris 
Churchill Be Cigaro

Angliszkas Minis. Church
ill niekad nebūna be cigaro, 
bet sziuo laiku, kada ėjo 
per amunicijos dirbtuve toli
moje vietoje Anglijoj, kur 
yra uždrausta rūkyti, iszpil- 
de taja prasarga nerūkyda
mas cigara.

*♦’ Gyventojai Indijos kalba 
150 visokiomis kalbomis ku
rios yna skiriamos ant 48 tautu.

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50^ O ATLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus 
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šaute. 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Gerai Ji Prigavo
Senas nigeris ėjo keliu 

ir vedesi szuni. Ant jo pecziu 
buvo karabinas. Staigai pa
sirodė automobilius. Nigeris 
spėjo prasiszalint nuo kelio, 
bet szuo likos užmusztas. 
Automobilistas sustojo ir 
iszlipes isz automobiliaus, 
prisiartino prie nigerio, kal
bėdamas :

— Ar tai tavo szuo?
— Taip. Tai tikrai ma

no szuo.
— Ar jis buvo naudingas 

szuo?
— Taip, jis man daug nau

dos atnesze.
— Ar užteks penkių do

leriu atlyginimo kad ji už- 
musziau?

— Acziu, užteks.
— Gerai, sztai tau penkis 

dolerius, tik man labai ne
smagu, kad asz tau sugadi
nau medžiokle.

— Asz visai nemaniau 
medžioti,—atsake nigeris de
damasis penkine in kiszeniu.

— Kaip tai?!... Tai kam 
tasai karabinas ant pecziu?

— Matai ponuli,.... asz 
vedžiau szuni prie upes, kad 
ji nuszaut, nes jau buvo per 
senas!...

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

KŪDIKIO :: ::
:: :: LAVINIMAS

Kūdikis nėra tai žaislas. Jis 
yra 'žmogus su pilnai orgdni- 
znotu kimu ir takias pat teises 
kaip ir suaugės žmoguą. ■■ 
na turi visupmięt savo kūdikio į 
tas teises gerbti, neprivalo ule-j 
kad prie? jokiu aplinkybių tas' 
teises paniekinti kad tik pa-į 
linksminus gimines arba drau
gus. Per didelis žaidimas su ku- 
dikiu ji erzina ir net gali ikliu-i . ■■ ,. .dyti normali aiųgumia.

Supimas, kratymas, arba me- 
eziojimas tik 'ka papenėto k% 
dikio yra blogas papratimas. 
Yra tokiu kurie mano kad tuo- 
mi maisto virszikinimas pagrei
tinamas bet jeigu pats perken- 
tetulm toki pasielgimą, su pil
nu pilvu tai sutiksi kad grei- 
cziau ateina noras iszvemti 
miaista negu laikyti ji viduriuo
se.

Tėvas turi tam tikra vieta 
kūdikio lavinimo programa. Jis 
turi padėti motinai nes kitaip 
visos pastangas tinkamai la
vinti kūdiki bus bergždžios. 
Dažnai kūdikis puikiausia elg
sis prie motinos bet tuoj persi- 
miaiys pasirodžius tėvui. Isz tė
vu ir šuneliu puses ypatingai 
yra palinkimas lepinti kūdiki 
ir pagadinti ji. Tai yra lavini
mo prieszas. Prie to visko kū
dikis tuoj pripranta ir tik to 
nori. Jis verkia ramintojo, jis 
verkia kad ant ranku imti, jis 
verkia kad supti. Paprotis in- 
auga, nes nėra lengvesnio bu
do ji auginti kaip pavelyti kū
dikiui gauti visiką ka jis nori. 
Niekas nenori verksnio.

Svai'biauses dalykas kūdikio 
lavinimo pamato yra regula- 
riszkumas. Kūdikio paproeziai 
greitai susiformuoja. Anksty
bas lavinimas daug padarys 
kad palengvinus motinos nasz- 
ta nes duos jai daugiau litioso 
laiko prie namu. Prisilaikant 
valandų prie miegojimo, penė
jimo ir maudymo, kūdikis tuoj

, pramoksta gyventi su “laikro
džiu.” Bet kas svarbiausia už 
viską — kūdikio tinkamas la
vinimas kūdikystėje palengvi
na mokinimą vėliau.

Linksmas sveikas .kūdikis 
yra visu pasidžiaugimas. Jo 
linksmumas visus padaro link
smais. Nustatyti paproeziai ir 
tinkama priežiūra yTa būtinai 
reikalinga kūdikio sveikatai.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

:: 25<i ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: - o-
Yra tai stebėtina kny

gute, nes joję. randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
"Saule,” Mahanoy City, Pa.




