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New Castle, N. Y. — Steponas 
Norgard, buvusis kareivis Pir
mutinėje Svietineje Karėj e, ku
rioje buvo gazuotas, sirgo nuo 
kokio tai laiko ir mirė praeita 
sanvaite. Ta paczia diena, apie 
dvylikta valanda, naszle nusi
davė su Petru Berns in suda 
kur iszsieme laisnus ir likos su- 
riszti mazgu moterystes pas 
skvajeri. Nedelioje naszlele su 
savo nauju vyru palaidojo 
vargsza Steponą. Isztikruju to
ji naszlele nenorėjo atszalt ir 
pralenkė kitas naszles greitu 
apsivedimu.

Stebėtinas Atsitikimas
Ant Geležinkelio

St. Louis, Mo. — Kėlės my
lės nuo miesto atsitiko nepap
rastas atsitikimas. Inžinierius 
ekspresinio trūkio patemino 
sėdinti tarpe sztangu maža vai
kuti, kuris neprijautė prisiar- 
tinanczios nelaimes kuri jo lau
ke. Norints inžinierius gana 
stengėsi sulaikyti truki bet ne
galėjo, trūkis praėjo per vaiku
ti ir sustojo nuvažiavęs da kelis 
szimtus pėdu nuo tos vietos. In
žinierius ir pasažieriai iszszo- 
ko isz vagonu, bėgdami in ta j a 
vieta kur mate vaikuti tikėda
miesi surasti jo kūneli visa su
malta bet kūdikis gulėjo ra
miai tarp sztangu be jokio su
žeidimo. Inžinierius, nuo susi
judinimo, manydamas kad su
malė vaikuti, pražilo ant vietos 
kaip karvelis.

J Strytkaris Užmusze 
i■' Vienuole

Pittsburgh, Pa. — Eidama 
skersai ulyczia su savo brolie
ne, atlankyti savo serganczia 
motina ligonbuteje, vienuole 
sesuo Cecilija likos pataikinta 
per strytkari ir taip mirtinai 
sužeista kad mire in trumpa 
laika ligonbuteje.

Nesitikėjo Turto 
Sūnelis

Saint Paul, Minn. — Mikolas 
Stetson, turėdamas užsiėmimą 
kaipo czystytojas langu banke, 
ana diena aplaike žinia isz San 
Francisco buk ten mirė jo tė
vas palikdamas jam 50 tuks- 
tancziu doleriu. Nebagelis net 
apsiverke isz džiaugsmo nes tu 
ri paczia ir septynis vaikus ku
riuos turėjo maityt isz savo 
menko uždarbio ir buvo palie
gęs ant sveikatos.

Sūnūs apleido tėvo narna 15 
metu adgal nes su juom nesuti
ko bet tėvas neužmirszo apie 
ji palikdamas jam gana puiku 
turteli. ___

Sala Pantelleria, Italijoj, kuri radosi Vokiecziu ranko
se, likos paimta per Allijentus kėlės sanvaites adgal. Kitos 
salos taipgi puola in rankas Allijentu ir kaip rodos neužil- 
gio visa Italija bus paimta.

BESZIRDE
MOCZEKA

Kankino Nemielaszir- 
dingai Vaikus

Superior, Wis. — Priesz su- 
džia Morris stojo Petrone Mi- 
lewskiene, kuria prokuratorius 
pavadino beszirdingiausia mo- 
czeka kokia kada užtiko. Mo
czeka likos aresztavota už kan
kinimą vaiku, kuriuos baisei 
apdegino su inkaitinta geležia.

Szeimynoje Milewskiu ran
dasi asztuoni vaikai kurie liu
dijo sude priesz nedora mocze- 
ka ir kožnas parode sudžiui 
žaidulius padarytus ant j u kū
nu per moczeka. Tėvas stojo 
apgynime savo paczios.

Advokatai vaikams aiszkino 
sudžiui buk vaikai turi nema
žiau kaip szimta visokiu žaidu- 
liu ant j u kūneliu. Sudžia baisei 
užsirūstino ant nedoros mocze- 
kos ir pasakė jai kad užsitarna
vo ant nuplakimo su rimbu už 
toki pasielgimą ant sieratuku o 
kad negalėjo tokios bausmes 
jai užduoti todėl nubaudė ja 
ant užmokėjimo tukstanczio 
doleriu bausmes ir atsėdėti sze- 
szis menesius kalėjime. Milews- 
kis apsipacziavo su motere sze- 
szis menesius adgal, kuri jam 
priesz apsivedima prižadėjo 
kad bus gera moczeka del jo 
sieratuku ir su taja vilczia jis 
apsipacziavo su ja. Bet kaip 
greitai toji ragana sulaužė sa
vo prižadėjimai

Puikus Pasielgimas
Vyro Su Moteria

Williamsport, Pa. — Už tai 
kad baisei suspardė savo mote
ria, Mikolas Szodoski likos už
darytas kalėjime, pakol jo mo
tere pasveiks nuo žaiduliu. Mi
kolas nesenei apsipacziavo su 
Anele Baranek ir turi asztuo- 
nis vaikus. Vyras taja diena 
pribuvo namo iszsitraukes ge
rai guzutes o kada jam nepati
ko vakariene, pagriebė savo 
prisiegele už plauku, parmetė 
ja smarkei ant grindų ir baisei 
suspardė, iszlauždamas ranka 
ir kelis dantis iszmusze. Motere 
likos nuvežta in ligonbute kur 
randasi blogam padėjime.

Beveik Visi Anglekasei 
Sugryžo Prie Darbo
Pittsburgh, Pa. — Panedely- 

je sugryžo beveik visi angleka- 
siai prie darbo. Tik apie 9,000, 
isz skaitliaus 521,000 da vis už- 
sispyria ir nedirba. Aplinkinė
je Pittsburgho Maxwell kasyk
los da vis nedirba. Distrikte 9- 
tam apie 4,500 anglekasiu, isz 
asztuoniu kasyklų da nedirba.

Pittsburgo aplinkinėje strai- 
kieriai pikietuoja minksztu an
glių kasyklas kuriems prigialb- 
sti ir moteres, neprileisdami 
nieką prie kasyklų ir meto ak- 
menais in tuos kurie nori eiti 
in darba.

8,000 Kanadiecziu
Apsipacziavo Anglijoj

Ottawa, Kanada — Pagal 
valdžios daneszima tai dauge
lis Kanadiszku kareiviu apsi
pacziavo su Anglikiutems kada 
radosi ten ant tarnystos. Pagal 
surasza tai badai 8,000 Kana
diszku kareiviu apsipacziavo 
su Anglikems ir Szkotems.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

NUSIPIRKO
SAU SZEIMYNA

Kad Apsisaugot
Tarnystes

Cincinnati, Ohio — Idant ap
sisaugot kariszkos tarnystos, 
George Frank, 23 metu, čigo
nas, nusipirko motere su trimi 
vaikais, nuo jos brolio, už 500; 
doleriu. Vincziavone atsibuvo 
pas skvajeri, su valgy darni 
szmoteli duonos su druska, ant 
ženklo moteriszko ryszio.

Vėliaus Frank likos areszta- 
votas už apgavinga iszsisuki- 
ma isz kariszkos tarnystos.

Bombardavo
Amerikoniszka Miestą

Boise City, Okla. — Per klai
da nauju Amerikoniszku lekio
toji;, miestelis Cimmeron likos 
bombarduotas nakties laike, 
padaryta daug bledes ir iszbau- 
ginta gyvenotjus kurie mane 
kad Japonai atlėkė ir bombar 
davo miesteli. Nors bombos bu
vo padarytos tik isz 2% svaru 
parako bet padare bledes už
tektinai. Lekioto j ai tik dare 
bandymus tame laike.

ŽINUTES

New York — Smarkus dre
bėjimas žemes davėsi jaustis 
Meksikoj, aplinkinėje Colom
bia, kuris padare gana dideles 
bledes ir keli žmones likos už- 
muszti per griuvėsius.

Duncannon, Da. — Didelis 
Greyhound bosas, pilnas pasa- 
žieriu, apsivertė kada guminis 
ratas truko. 24 pasažieriai li
kos sužeisti.

* Egiptas priesz kare pir
ko 180,000 bibliju, o Bulgarija 
19,000 bibliju.

Amerikos Laivas
Paskandytas

Baisus MusziaiRusijoj, 30,000 
Vokiecziu Žuvo, 1,500 Tanku 
Ir 649 Eroplanai Sunaikinta; 
Generolas Sikorski Užmusztas; 
Francijos Generolas Henri Gi- 
raud Pribuvo In Washingtona

Valdo Trukius

Yra tai pirmutine mergina 
kuri apėmė dinsta varytojos 
trukiu ant Ulinojaus Central 
geležkelio, Vicksburge, Miss. 
Yra tai pana Louise Harris.

Daugelis Allijentu eroplanu 
užklupo ant miesto Boulogne, 
Francijoj, bombarduodami fa
brikus ir paskandino kelis lai
vus. Amerikonai užėmė sala St. 
Georgia, kuri buvo užimta per 
Japonus kuriuos Amerikonai 
isz ten iszgujo.

Amerikonai neteko vieno laivo “Helena”, 
muszyje, inlunkeje Kula o kitas pataikė in po
vandenine bomba. Visi laivoriai likos iszgialbe- 
ti. Amerikonai užėmė kėlės salas aplinkinėje 
Bairoko kur rszpletojo savo vėliavas ant ženklo 
paėmimo. Amerikonai taipgi bombardavo sala 
Kiška su didėlėms bledems Japonams. , f

Rusijoj ant 200 myliu frunto, Vokiecziai 
užklupo tarp Orelo ir Belgorado ant Maskolių 
bet likos smarkei atspirtį, netekdami 1,500 tan
ku, 649 eroplanu ir 30 tukstancziai Vokiecziu 
likos užmuszta. Rusai laikosi drucziai ir veja 
Vokieczius isz visu aplinkiniu. Buvo tai vienas 
isz kruviniausiu musziu nuo kada Vokiecziai už
klupo ant Rusijos. Vokiecziai buvo gerai apsi
ginklavę bet Maskolei muszesi su visom pajie- 
gom iszguidami Vokieczius isz svarbiu pozicijų. 
Smarkiausi musziai atsibuvo aplinkinėje Belgo
rado. Musziai eina be paliovos su dideliu upu 
ant abieju szaliu. .L*

Sužeisti Kareiviai Atgabenti Isz Kariszku Frontu

Norints jis yra sužeistas bet szitas Angliszkas kareivis, John Yates, džiaugiasi kad 
vela pribuvo in Anglija po daugelio musziu Burmoje, kur jis sunaikino tenaitinius gele
žinkelius ir daug amunicijos siocziu, užpakalyje Japonu linijų. Kitam paveikslelyje mato
me eroplana kuris atlėkė in Indija su sužeistais kareiviais o kitas stovi viduryje eroplano, 
taip silpnas, kad turi laikytis virves kada geria vandens.

Sicilijos pakraszcziuose Allijentai nuszove 
41 eroplanus isz skaitliaus 51 Vokiszku eropla
nu. Kretoje Allijentai sunaikino Vokiecziu ka- 
riszkas stotis aliejaus ir amunicijos. Tame mu
szyje Allijentai neteko trijų eroplanu. / .*:

Generolas Vladislovas Sikorski, Lenkisz- 
kas ministeris likos užmusztas su 14 kitoms žy
mioms ypatoms tarp kuriu radosi ir jo duktė Zo
fija Leszniovska, 29 metu, kurios vyras randasi 
Vokiecziu nelaisvėje o Sikorskio pati randasi 
Londone. Didelis eroplanas, kuriame visi ke
liavo, nukrito ir susidaužė artimoje Iszpanijos. 
Tik lekiotojas iszliko gyvas bet smarkiai su
žeistas. Nelaime atsitiko 4 diena Liepos. »'

Lenkijoj Vokiecziai žudo gy
ventojus ir degina kaimus. Pa
baigoje praeito menesio 284 
žmones likos suszaudyti o Ko-

dyta. Kaime Siedliske 150 gy
ventoju likos suszaudyti už tai 
kad jie nužudė kelis Vokiszkus 
sargus. Tukstancziai žmonių

vo menesyje sudegino 62 kai iszvežta in Vokietija prie viso- 
mus ir daugelis žmonių suszau- kiu darbu. . 4
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K f* Iv i* Adomas, turėdamas tiek pi- 
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! sa Europa, Azija, Amerika ir 
!žodžiu, visas dalis svieto ir ki- 

uždraude1^88 užgyventas planietas o ki- 
szeniuje jam pasiliktu da trili
jonai, bilijonai ir'bilijonai tri
lijonu.

Procentas tai
pasidaugina in .... . . . . ., . ... „ , . siediia galėjo susirinkti.‘laika keturiolikos metu. Penkių 

1 dolerei sudėti in banka anti 
szirnto metu, ant penkto pro- 
cento, užaugtu ant 660 procen- 
to. Tokiu tai budu auga pinigai 
kapitalistu nes po kožno 
melu ir 72 dienu ju pinigai pa-i 
sidaugina dvigubai. Yra 
priežastis kad sziadien turime 
tiek turtingu žmonių ant svie
to.

American Common

Norints valdžia
naudoti gazoliną ant pyszikini- 
mo po nereikalingas vietas bet 
automobiliu nelaimes nenusto
ja. Pagal valdžios raparta tai

Dienose kada Amerikos tau
ta buvo jauna ir daugelis metu 
vėliau, kiekvienas miesteliai ir 
kaimas turėjo arti miesto cen
tro, plota žemes, kuris buvo vi
siems prieinamas. Ta vieta va

.. .Jdino “Common.” Tai būvi neapskaitvti . ..., vieta kur draugai area visa su-

nelilks.
— Rrr... rr

sas filozofo ausis.
Romansov žvilgterėjo in sza

li ir dviejuose žingsniuose nuo
Robert į saves iszvydo dideli juoda szu-

iii, iiemažesni už gera vilką. Jis1 asz tave suprantu. A-a, tai tu 
sėdėjo szale sargo triobos ir, busi socialistas?

žmogus ipasaulio tvėrimu vai-
— pasiekė bal-jnpKas, gyvuliu karalius! Tu ga

li ir Mikalojaus Povylui inkas
ti. Juk priesz ji visi žmones ant 
keliu puola. Tau vis tiek, kas
jis arkas kitas, vis viena! Tai]), ke bet szirdyje už bjaurybe lai-

n y s, asz!
Romansov nubraukė ranko

ve aszaras ir vela erne verkti.

mimo man‘blogo žodžio nepasa-

nuo paėmimo Pearl Harbor tai pinigai kurie 
40 tukstancziai žmonių Ameri
koj likos užmuszta per automo- ‘ 
bilius arba mirė isz ju priežas-į 
ties o praeita meta mirė 15,132. i 
Mete 1942 žuvo per automobi
liu nelaimes 28,200 žmonių. 
Tas parodo kad Amerikonai 
mažai temina ant savo gyvas- 
cziu ir vis važiuoja pasiutisz- 
kai.

Dvideszimt devyni metai 
adgal tai yra, Birželio 30-ta d., 
Serajeve, Bosnijoj, atsitiko se
kantis atsitikimas kuris ‘buvo 
priežastim prasidėjimo Pirmu
tines Svietines Kares. Priežas
tis kares buvo nužudymas Aus
trijos kunigaikszczio Francisz- 
kaus Ferdinando ir jo paczios 
Zofijos per Gavrila Prizipa, 
jauno Serbiszko tautininko. 
Tik reikėjo tuju trijų kulku 
nuo kuriu karaliszka pora žu
vo kad pradėti Europine eks
plozija nes jau nuo ilgo laiko 
virė tasai neužganadinimas.

Todėl Austrija iszszauke ka
re priesz Serbija o Rusija už
klupo ant Austrijos. Vokie- 
cziai iszdave ikare priesz Fran- 
cija, padare taika su Rusija, 
pristojo kaipo drauge priesz 
Austrija ir Vokietija ir ta pati 
padare Anglija. Prie tojo szo- 
kio pristojo Italija, Japonija ir 
ant galo Amerika. Daugiau kai 
per keturis metus tęsęsi toji 
kare ir ant galo Vokietija pra
laimėjo kare ir likos padaryta 
szioikia tokia taika. Bet vietoje 
pakajaus praėjo tiktai 21-meti- 
nis malszumas kuris pasibaigė 
su nauja kare ir Vokiecziu go
dumas apžioti visa Europa.

Niekas nežino kaip ilgai te
sis szita dabartine kare 'bet yra 
žinomu dalyku kad ji turės už
sibaigti kitaip ne kaip užsibai
gė praeita kare 1918 mete. Tu
ri būti laimėta per Allijentus 
ne tik galėjimu kariszku bet ir 
padarymu geresnes taikos per 
visiszika apmalszinima Vokie
cziu ant visados kad jau dau
giau nedrystu pasikelti ant sa
vo kaimynu ir užtvirtint visisz- 
ka pakaju ant svieto.

Sztai deszimts patarimu kaip 
žmogus gali prailgint savo gy- 

! venima:
1— Valgyk kas tik tau pa

tinka.
2— 'Negerk svaigi naneziu gė

ry m u.
3— Daug vaikszcziok ir nie

ko nedirbk.
4— Turėkie daug turto ir ne- 

sirupink.
5— 'Saugokis kad tave auto

mobilius neužmusztu.
6— Nelysk kur nereikia, ypa

tingai prie dinamito.
7— Nelefkiokie eroplanu jeigu mon. Sudarymas 

nemoki su juom apsieiti.
8— Nedraugaukie su Bolsze-

vikais; Komunistais ir proleta
rais.

9— iNesijuokie isz palicijauto.
10— Skaityk “Saule” o busi

linksmas ir užganadintas o 
tuomi prailginsi savo amži.

tunity,” Edward Corsi, vir- 
szininkas Immigration Bureau, 
Ellis Island, Majoras Sigurd 
Arnesen, Norvegu žinomas re
daktorius, Mrs. Jacob A. Riis, 
Will Irwin, raižytojas
D. Kohn, American Common" 
pirmininkas ir kiti.

American Common bus vieta skambino lenciūgu, 
kur žmones gales geriau vie
nas 'kita pažinti, pasidalinti 
nlejoms, klausytis 
kalbu, apsvarstyti bendrus 
veikimus, klausytis muzikos ir 
susipažinti su visokiomis meno 
formoms. American Common

I bandys invertinti daugeli gru
pių, kurios prisidėjo prie mu
su Amerikos gyvenimo.

Pranės zi m a s, iz 1 e i s t a s 
daryme American Common, 
tarp kitu sake,—

“Demokratija neturi arszes- 
nio prieszo kaip atsiskyrimą 
nuo kitu. Atsiskyrimas vie
nos grupes nuo kitos yra bloga 
tikram vieningumui, kuris 
sziadien svarbesnis negu kada. 
Karas mums parode, kad jeigu 
tikrai mes insteigsime nauja 
pasauli, mes turime siekti to
liau negu musu senus inpro- 
czius.”

Svarbiausia priežastis, kodėl 
Amerika, buvo tokia pasekmin
ga kaipo tauta buvo kad ji ga
lėjo suvesti daugeli grupiu in 
viena. Amerikoniszka kultūra 
kuri pristato visas musu gy
ventoju grupes dar vystosi.

Kad nors American Common 
turi rimta pareiga invykdinti 
geresni supra t ima ir koopera
cija tarpe piliecziu invairiu 
kultuvu ir pažiūru, bet ne per 
rimtai ta darys. —C.C.A.U.

Palauk, 
kuriuomi man atsakyk, taip ar ne: tu so-

buvo pririsztas.
Romansov pasižiurėjo in ji:

-ei ai 1st as ?
—■ Rrr... gauv! gan v!

tik akyse visuomet geri, 
tu'linksmus. Kad Imtu kas per 

Įsunki uždavęs gerai, bent isz- 
keikes atsakaneziai. Ėsk, szu
neli, kask, įpleszk, draskyk pra-

Tiek Jam Dagriso Kad 
Atėmė Sau Gyvasti

■ Mielas skaitytojai, ar kada 
pamisimai ant klausymo: “kas 
tai yra paczedumas?” Gal ma
žai tokiu randasi kurie taji 
klausymą gerai apsvarstinejo 
savo gy venime o kad geriausia 
mus aipie tai mokina pavyzdies, 
paimkime musu pirmutini tęva 
Adoma kuris, kaip mus mokina 
mokslas, gimė szeszis tukstan- 
czius metu adgal arba apie ke
turis tukstanczius metu priesz1 
Kristaus Gimimą.

Daleiskime kad Adomas dir
bo kaip mes dabar dirbame ir 
buvo paczedus žmogus atide
damas in szali pustreczįa dali 
uždarbio ant sanvaites, ant juo
dos valandos. Jeigu butu lyg 
sziai dienai gyvas, tai jau butu 
sudejas 780,000 doleriu ir da 
nebutu milijonierius. Bet jo su- 
taupinimas butu sziadien ki
taip iszrodes, jeigu pinigus bu
tu atidavęs ant procento, saky
sim ant penkto procento. Tai 
lygy sziol jo 780 tukstancziai < 
doleriu butu užaugia ant sumos 
kurios negaletumem ne isztar- 
]ti nes butu 165,055 dolerei su

Morrisville, Pa. — Antanas 
Roczevski, 48 metu amžiaus, 
turintis paczia ir septynis vai
kus, atėmė sau gyvasti per nu- 
siszovima. Praeita sanvaite 
Antano unijos lokalas nubal
savo kad anglekasiai tolinus 
straikuotu. Tarp balsu radosi 
vienas, kuris balsavo idant ne- 
straikuot. Nežinomu budu pa

rklydo po miesteli, buk tai Ro- 
czevskis balsavo kad nestrai-

Kaimynai ir kiti pradė
jo szandyt isz žmogelio, pava
dindami ji skebu ir kitokiais 
budais nedave jam ramybes. 
Roczeviskis taip tuom persiėmė 
kad negalėdamas ilgiau® dalai- 
kyti visokiu paniekinimu, atė
mė sau gyvasti.

Karve Sukramtė Jai
500 Doleriu

Williamsport, Pa. — Jennie 
Chester, indejus in masznele 
500 doleriu bumaszkoms, nuė
jo in tvarta pakinkyti arkliu
ką, idant važiuoti in miestą su 
reikalu padėti pinigus in ban
ka. Masznele padėjo ant sėdy
nės vežimėlyje.

Tame laike priėjo karve, pa
ėmė masznele su pinigais ir 
pradėjo kramtyti, jau ketino 
nuryti, kad in laika pamate 
motere ir sieke su ranka in 
snuki karves iszimdama su
kramtytas bumaszkas, kurias 
po tam nuveže in banka idant 
nors dalele valdžia sugrąžytu 
sukramtytu pinigu.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudyma* 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

j Naujas būdas tos idėjos nese- ■ 
nei invyko New Yorko mieste 

! Puosznose patalpose 40 E. 40th
• st., Common Council for Ame- 

rica Unity atidarė centra, pa- 
jvadinti “American Common,’ I 
kur ketina vykdinti dvasia tojo 
budo “American Common.’ 
Bus susiejimo vieta kur Amo 
rikiecziai gali susieiti nepai
sant pažiūru arba tautos.

Per atsidarymu American 
Common buvo galima jaust sz; 
senovės Amerikos draugisz- 
kuma. Žmones invairiu pa
žiuro ir tautu tenai susirinkia 
patvirtino sakini, kad kur iii: 
Amerikiecziai susirenka ben 
drai svarstyti dalykus, tenai ii 
latsiranda “American Com
mon.”

Ponia Franklin D. Roosevelt 
atsiuntė sekanti telegrama pei 
American Common atidaryma.

“Mano geriausi linkėjimai 
I pasisekimui American Com- 

; centro kur
Amerikiecziai invairiu auklėji
mu, rasiu ir pažiūru gali susi- 
eit ir bendrai svarstyt dalykus 
yra iszreiszkimas tikros Ameri
kos demokratijos sielos. Szia
dien neužtenka 'kovoti priesz 
skirtumą. Mes turime žengti in 
nauja vienlygybia draugisz- 
kumo ir kooperacijos. Asz e®u 
tikra, kad American Common 
ta atsieks. Ir sudarydamas 
tarpusavini susipratimą ir at- 
siekima bendru tikslu, tarp se
nu ir jaunu Amerikiecziu. ”

‘ ‘ Demokratija ’ ’ praneszi- 
mas sako, “jeigu tikrai veikia 
reiszkia linksmesni, geresni 
laika visiems. Bus daug ge
riau, American Common tiki, I
jeigu visi mes patensime drau- 
giszkumo rubežius. ”

Kalbėdamas apie viena Ame
rican Common tikslą, Read Le
wis, direktorius Common 
Council sake,—

“Praeitais keliais metais 
, daug kalbama apie svarba ko- 
, votį diskriminacija gailestau- 
. jame kad daug ir invairios dis- 
. kriminacijos vis veikia priesz 
. invairias musu gyventoju gru

pes. Kova priesz diskrimina
cija yra svarbi ir reikalinga I 
kova. Bet vienoj prasmėj yra ‘ 
negatyve kova. Nors dalyvau
ja toje kovoje, Common Coun
cil ketina pradėti naujus budus 
ugdyti naujas draugiszkumo 
formas arba veikimą ir Ivgia 
kooperacija, gilesni dvasios 
vieningumą ir supratima. 
American Common yra tokia 
pastanga.”

P. Lewis pareiszke, kad tik
rai tikslas American Common ‘ 
buvo suvesti Amerikieczius in
vairiu kilmių—senus gyvento
jus ir naujus, baltus ir spal- gUVQ 
vuotus, Protestonus ir Katali
kus ir Žydui?, juos drauge su
vesti kaipo lygius partnerius, 
kad jie viens kita geriau pažin
tu, Svarstyt bendrus dalykus ir 
veikt del ju iszriszimo.

Kalbėtojai pirmame susirin- vo Romansov, apeidamas sza-j No. 
kime buvo Earl G. Harrison, szlavu skryne, — yra dulkes, Doras gyvenimas; 

Commisisioner General of Im
migration and Naturalization, 
Elmer A. Carter, buvęs redak
torius Negru žurnalo “Oppor-

indomiu'p. seikullja amanstpes, iszreisz-l — Palauk, nekask. O ko taip keiktąjį, ryk žmonių pardave- 
!ke ant veido dideli nusiminimą.1 baidais ? Ak, pelenu. Papūst i ja! — Romansov pasilingavo ir

ATSAKYMAI

ati-

Pas'kui patraukė pecziais, pa- i’* neliks ju. Beliko gyvename? 
kreipe galva ir gailestingai Lžgime žmogus, važinėjasi, 
nusijuokė. Į geria, mokslus baigia ir mirszA-

— Rrr... rr... — atkartojo
jaus Povvlas nevertas žmogys- SZUO. i'1

I1 ’ --------

— Nesupratau, — iszplesda- ~ 
mas rankas, tarė Romansov. Ir 1 
tu gali urgzti ant žmogaus? 
Pirma karta savo amžiui gir
džiu. Dieve saugok... Ar tau ne
žinoma, kad žmogus yra pasau
lio tveriniu vainikas? Žiūrėk, 
juk asz žmogus. Taip ar ne, at
sakyk ?

— Rrr... rr... gauv!
Pasiekė Romansov szuni ran

ka, norėdamas pasisveikint. — 
Duok koja! — tarė jis. — Ar j 
nenori, neduodi? ir - neveik.! 
Taip ir užraszysime. O dabar Į 
leiskit jums per snuki.

— Avau, a vau! Rrr... užpyko i
szuo. j

— Aha, tu kasti nori? Labai' 
gerai ir i 
atminsime. Tau vis tiek, kad ■ zeuszas... Judoszius! Veidmai-

1a. 0 delko tas viskas? Mikalo-

i tęs. Tu esi szuo ir nieko nesu
pranti, bet jeigu galėtum in- 
Ivsti in szirdi! Jeigu tu gale- 

Itum visa psichohogija supras-

Romansov pakraipė galva ir 
nusispjovė tardamas: purvas!

— Tau rodos kad asz, Roman
sov, kolegijos sekretorius, — 
karąlius gamtos... Apsirinki! 

lAsz paskutinis sutvėrimas, | 
kysziu isztraukejas, veidmai
nys, apgavikas ir bjaurybe! — 

‘Aleksejus stipriai muszesi in 
‘"'krutinę ir verk e sakydamas: —

Apgavikas! Tu manai kad Jur
gi ne per mane nuo tarnystes 
pavaro. A? O kas, leisk tamis- 
tos paklausti, pavogė du szim- 
tu Ikomitetiniu pinigu? Niekas 

gražiai. Taip mes ir kitas, kaip asz! Bjaurybe, Fari- 
m__  , * . j.* ,d. ii_ ji I . -, •

pargriuvo ant szuns. — Taip, 
tai]) tau ir reik.

— Draskyk mano veidą, ne
gaila! Kad ir sopa, nesigailėk. 
Sze ir rankas kandžiok! Aa! 
kraujas teka. Taip tau ir reikė
jo. Tai]), acziu tau, szuneli, 
szimta kartu acziu... Ardyk ir 
kailinius. Juk ir jie už paim
tus kyszius nupirkti. Parda
viau artima o už pinigus nusi
pirkau kailinius! Ir kepure su 
žvaigžde taipogi. Bet laikas ei
ti, ilgai užtrunku. Su diev, szu- 
nei i.

— Rrrr...
Romansov nuglostė szuni ir 

dar karta, davės inkasti in ko
jas, susivyniojo iii sudraskytus 
kailinius ir svyruodamas nuėjo 
Ivg savo duriu. Atsibudęs ant- 
ra diena apie pietus, jis iszvy- 
do neregetina galva’, rankos ir 
kojos buvo apraisziotos. Szale 
lovos stovėjo apsiaszarojusi 
pati ir nusiminęs daktaras.

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. |

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka 

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
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 vj- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; 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; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .................................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .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 nemano. 58 
puslapiu .............................................. 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas ■ zerkoias; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene

lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
45 puslapiu.. 15c

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

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

; Priversta links- 
i • T n , T. r.,1 mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys pelenai. Ir .gubernatorius Mi'ka-nžyeiktos taraliaus (lLktera. JonukaS| 

lojailS, Povylas, to'ki pat pele- kuris buvo protingesnis už savo poną 
nai. Regemoji jo didybe tik 61 PuslaPlu ..............................  • •1,^c

. ‘ . ( No. 127 Trys istorijos apie Duk-
Svajone, durnai, papusik ir įp pustyniu; Peleniute; Du brolei

Laikas nuo laiko aplaikome 
laiszkus šu ypatiszkais parei
kalavimais, kad apgarsytie Pa- 
jeszkojima Merginu ir 1.1., ir 
kad atsiszaukti in ‘Saules” re
dakcija su savo adresais. Tokiu 
Pajeszlkojimu redakcija. nepri
ima!

Todėl, ateityje nesiunskite 
tokiu Pajeszkojimu nes nebus 
priimti!

Musu Skaitytojams!

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 

j e e
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum,s 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

ŽMOGAUS SU ::
SZUNIM KALBA

menesiuota ir szalta 
žiemos naktis.. Mikalojaus

Aleksejus Romansov nusimovė 
nuo ranku pirsztines ir atsar
giai atidaręs vartus, inženge iikgonus. 
kiemą.

— Žmogus, — taip filiozofa-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses sziintmeczio,

Su

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c
No. 128 Dvi istorij’os apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu..................20c

ĄJo. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? 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
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

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

....................................................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

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

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

Nm 146 Dvi istorijos apie Auka inuiiudįmag tėvu; Kalėdų vakaras; 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. |jsz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 
Nikitas . 61 puslapiu...................jdos; Kaip Vincas ingalejo paezias

No. 147 Trys istorijos apie Raga- I 
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; A’/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .........  15c

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslaniu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apio

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

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu............25o

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas

'Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausių 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 150

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo, 
...... 15a

rtai;
Preke

Adresas: ' 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



’’SAULI!” MAHANOY CITY, PA.:: ANT ALAUS :: Angliszki Kareiviai Ant Laivu

(Juokingas Atsitikimas)

SLYBA linkti aptraukė tam
suma visa miesteli. Naktinis 

sargas 'ka tik buvo isztrubines 
dvylikta valanda. Dabar užge
so szviesa ir 'karczemose. Sve
tainėje “po levu” uždare sar
gas kroma namo. Sztai adbega 
pakelevingas tiesiog “po le
vu.” Jlades uždaryta bromą, 
užkeikė per dantis.

Vėlybas tas sveczias tai Kau
las Dūda, kupczius gyvuliu isz 
Kalvarijos. Dūda atvažiavo 
czionais ant jomarko, sustojo 
“po levu,” pavalgė ten vaka
riene o po tam nusidavė su ke
liolika prieteliu “po tigrisu.”

Užtiko jis ten linksmus drau
gus ir puikei sau bovijosi, laik
rodžio rodykles greit apeiti nė
jo iki gaspadorius paszauke jog 
jau pusiaunaktis ir turi uižda- 
ryt svetaine. Dūda nenorėjo 
tam tikėt idant jau butu taip 
vėlu. Iz'bego kogreicziausia ir 
nusidavė “po levu” bet ir ten 
jau visi miegojo, bromas užda
rytas ant gero. Dūda barszkino 
in bromą ’bet viskas ant tusz- 
czio.

Szimukas;-pildantis privalu
mus sargo, ka tik buvo užgesi
nęs szviesa savo kambarelije 
kada prasidėjo barszkinimas. 
Žinojo jis gerai kas tai do sve
czias todėl nesiskubino suvisai. 
Szimukas nuo senei turėjo ne
apykanta priesz Dūda o tai isz 
tosios priežasties. Kiek tik kar
tu Dūda radosi mieste, visados 
gryždavo vėlai ir budino saiga 
isz miego, nudavinejo kvaili ir 
nieko sau isz to nedaro.

Szimukas, a t idarinedamas 
bromą del Dūdos neaplaikyda- 
vo ne skatikėlio ant alaus. Py
ko už tai Szimukas o labiausia 
jog Dūda prigulėjo prie turtin
giausiu kupcziu kurie pribūda
vo in miestą. Sziadien pamo
kins ji razumo. Po ilgam gra
baliojimui atrado Dūda guzi- 
keli nuo skamhuczio ir pradė
jo skambinti rodos ant ugnies.

Sargas turėjo atsikelt, užsi
dėjo pantaplius ant kojų, užsi
mėtė kailinius ant pecziu, už
žiebė 'žibinti ir nusidavė prie 
bromo. Atidaręs langeli pa
szauke :

— O kas ten, ar dega kur?
— Gali but, dega man po ko

jų, — pykdamas atsake Dūda.
— Kas tai do pekliszkas riks

mas szitam laike? — suniurnė
jo tarnas.

— Ateina senas sveczias o 
tam valia rėkaut... — atsake 
Dūda.

— Ach, tai jus, ponas Dūda, 
pasivelinot truputi!... Labai 
man nesmagu bet negaliu in- 
leisti nes adyna policeiska jau 
praėjo senei.

— 'Nebukie kvailas, nemisli- 
nu czionais suszalt ant lauko,— 
reke Dūda.

— Negaliu jums nieko pa- 
gialbet, tokis yra paliepimas o 
paliepimai kas diena būna rūs
tesni... jeigu palicija dažinotu 
tai scdeczi a u kalėjime pakol 
pražileziau.

— Isz kur palicija galėtu 
dažinot? Sargas dabar randasi 
kitam gale miesto.

— Sargas taip... 'bet kaimy
nai, žmogisžkas įpiktumas... sie
nos sziadien turi ausis ir akis.

— Dabar kada visi miega ?
— Taip, diena ir na'kti, akys 

valdžios jauezia, — giedojo 
S žinias.

— Tai ka-gi asz dabar veik
siu, tai]) vėlybam laike ir tam
sumoje nakties o da priek tam 
tokis szaltis ?

— Tai eikie “po tigrisu,” 
arba “po žase”, arba “po sau
le”.

—r Visur jau uždaryta... o 
priek tam mažai ten mane pa
žysta.

— Matai visur paliceiska 
adyna... Niekas nedrysta ati
daryt duriu po pusiaunakt... 
taip pro vos labai rusezios.

— Juk suprask žmogau, jog 
asz ant lauko negaliu nakvot!

— Tai palauk pakol naktinis 
sargas ateis tai tau ras vieta 
kur pernakvot.

— O tu prakeiktas asile, jei
gu bueziau priemenėje tai tau 
visus kaulus sulaužycziau, — 
sukliko Dūda.

— Keikia laikytis paliepimo, 
nieko negialbes, — paantrinda
vo sargas savo giesmele.

Matydamas Dūda jog kerszi- 
nimu ir keiksmu nieko nenau
dos, pradėjo gražumu praszyt, 
bet ir tai nieko negialbejo, — 
pro vos buvo labai asztrios ir 
kas l^art auga asztresnes. Ant 
galo pradėjo melsti sargo idant 
inleistu. Sargas tarė:

— Na, juk asz turiu gera szir- 
di ir gaila man žmonių kurie 
turi valkiotis po ulyczes ant 
szalczio... bet tai dalykas del 
manes labai pavojingas... už 
dyka negaliu.

Dabar suprato Dūda isz kur 
vejas puczia ir tuo jaus pa
szauke :

— Ne eina man suvisai apie 
puses mankęs.

— Puses marikes? — trauke 
sargas, — pavojus už didelis.

— Duosiu marke.
— Pavojus labai didelis.
— Dvi markes!
— Pavojus baisus... Duokite 

doleri tai atidarysiu.
Dūda pamisimo truputi po 

tam suniurnėjo: — Gerai, gau
si doleri ant alaus, tu rakali!... 
Dabar atidaryk!

— Duokie szen, per langeli, 
negaliu barguot.

Grieždamas dantimi, iszeme 
Dūda sidabrini doleri isz sku- 
rinio diržo ir padavė sargui 
per langeli. Sugirgždėjo durys,

Szitie vyrukai pasiredia in szitas drapanas kad apsau
goti save nuo gazu, randasi ant Angliszku laivu. Tieji vy
rukai valdo dideles 15 coliu armotas isz laivo “Repulse” ku
ris likos paskandytas per Japonus.

gina pirmybe. In antra diena po 
i tam, kada atsilankė pas ta mer- 
• gina kriauezius, toji jam priki- 
szo, ka 'kalvis kalbėjo. Tasai 

I tuojaus pradėjo peikti kalvi 
įtardamas: į
| ‘— Oj tu nciszmanele! Kibą 
tu to nežinai kad tavo mylimas i 

I kalvis yra spaugas. Prisižiū
rėk tu in ji, 'kada jis kalvėje 

įdirba tai pamatysi: viena kar- 
ta rnusza m geleži o du Kartu m 

'priekalu ir kad turėtu sveikas 
akis, tai kožna karta musztu iii 
geleži. O vela, sumures jog in 
žmogų nepanaszus, tiktai in 
vclnc.

i Ir kriaueziukas kalvi akyse 
1 merginos subjaurino ir pasakė:

— Tai jau mudu kibą pa- 
cziuosimes nes ka asz su spau
gu kalviu veiksiu.

Dave ant užsakų ir in pora 
sanvaieziu važiavo svodbinis

TARADAIKA

Sei, jus MontJkarmes vyrai, 
Bus jum negerai,

Savo bobelėms didelia vale 
duodate,

Ne aut ateities nepaisote. 
Svetimtaucziai labai stebėsi, 

Pecziais trauko kai]) Lietuves 
rodosi, 

O tik dirstelekime in sztorus,

Jeigu mano pamokinimus
skaitysite.

* *ž arba pradžia !
| SKAITYMO ?
? • *

— Ne esmių kvailas, užtikri
no Szimukas, — adyna policei
ska tai rustus paliepimas ir to 
reikia laikytis.

— Kalbu tau paskutini kar
ta, atidaryk o rytoj privirsiu 
tau tiek alaus pas gaspadoriu 
jog negalėsi ne iszgert.

— Isztikruju, gaila man po
no labai, — atsake susigraudi
nęs sargas, bet negaliu; adyna 
policeiska praėjo. Gaspadorius 
mąn pats iszvirtu alaus.

— Atidarei man jau nekarta, 
norints policeiska adyna jau 
buvo perėjus.

Naujas LietuviszkasSAPN ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

bromas likos atidarytas: sar
gas žemai pasilkloniojo ir tarė:

— Labas rytas, ponas Dūda.
Tas inejo nieko nekalbėda

mas bet ant kart pradėjo jesz- 
koti po kiszenius ir nudavinejo 
dideli rūpesti. Ant kart paszau
ke:

— Po velniu, pamecziau ma
no masznele prie duriu, isz ku
rios iszemiau doleri... Turėjau 
ja ten pamesti.

— Tai gal guli ant žemes; su- 
jeszkosim ja tuojaus, — are tar
nas ir iszbego laukan su žibin
te, tikėdamasis, jog už radini 
da ka gaus nuo Dūdos.

Kada taip Jeszkojo, Dūda 
szmukszt! in priemene ir už
trenkė 'duris. Stojo prie lange
lio ir nusijuokęs paszauke:

— Labas rytas, kumuti!
— Kas tai vela do juokai ? — 

paklauso Szimukas nusistebė
jas, — ar radote savo maszne
le?

— O da sziadien isz ryto, — 
juokdamasis Dūda.

— Tai jus suvis nepametet, 
tik isz manes juoketes?

— O gal ir taip.
— Atidarykit tuojaus, szalta 

czionais ant lauko, — reke sar
gas perpykęs.

— Ar taip, szalta? Kas-gi 
apie tai pamislyti? Bet labai 
man graudu nes dabar paliceis
ka adyna jau pere jo, duriu ne
valia atidarinet... prova labai 
asztri.

J

— Nedaryk juoku, — szauke 
sargas, — asz isz saves nesiduo
siu daryt juoku!

— Juoku? — juokėsi Dūda.
— Juokai man ne galvoj... ady
na paliceiska yra asztri,' jau 
perejo, jos reikia sergėtis.

— Paskutini karta sakau, 
atidaryk, nes paminėsi mane!

— O asz paskutini karta tau 
kalbu jog negaliu atidaryt. 
Prova labai asztri o asz nema
nau sėdėt kalėjimo pakol pra
žilsiu, — juokėsi Dūda.

Sargas drebėjo nuo szalczio 
ir piktumo, melde, kerszino ir 
dejavo.

— Atidaryk, kalbu paskuti
ni karta! Esmių sargu, negaliu 
pasilikti ant ulyczios.

— Tai eikie “po tigrisu” 
arba “po žase,” arba “po sau
le,” tonais rasite sau prieglau
da.

— Oj tu perkytras rakali. 
Lupi kaili nuo gyvuliu ir žmo
nių. Neduodi žmoniems miegot 
o da negana to, da juos niekini

ant szalczio.
— Gaila man tavęs bet pro

ves labai rusezios,, — juokda
masis kalbėjo Dūda.

Isz tolo buvo girdot kaip pa
naktinis triubino pirma adyna 
po pusiaunakt.

— Atidaryk vardan visu 
szventu, — melde sargas; — 
sargas artinasi prie tosios uly
czios o asz tik turiu apatines 
kelnes ir kailini ant savos... 
kaip mane taip užtiks, ka ant 
to pasakys?

— To nežinau, — juokėsi Dū
da.

— Ant Dievo, leisk mane! — 
stenėjo Szimukas, — kada pa
naktinis mane czionais užtiks 
tai paims in areszta.

— Pavojus kodidžiauses, ne
galiu, — atsake kupczius.

— Szimukas pamisimo va
landėlė o kad panaktinis jau 
artinosi, paduodamas doleri 
per langeli szauke:

— Tekite savo prakeikta si
dabrini... o dabar atidarykite!

Nusijuokė Dūda, paėmė do
leri ir atidaro duris. Kada Si
mukas inejo, turėjo norą mestis 
ant kupeziaus bet dirstelejas 
ant didelio kauluoto ūgio, už- 
rnirszo apie užpuolimą. Uždare 
tuojaus bromą o keikdamas ir 
zurzėdamas jog už dyka turi 
tarnauti del svecziu, nusivilko 
in savo kambarį.

Ant rytojaus, prie pusrycziu, 
Dūda buvo labai linksmas nes 
niekas negalėjo susiprasti isz 
kokios priežasties nes niekam 
nieko nekalbėjo apie savo atsi
tikima. Kada apleidinejo sve
taine ir mokėjo rokunda, pali
ko sargui marke.

pulkas pro kalve in bažnyczia 
ant vinezevones o kalvis tame 
laike kalvoje dirbo. Kalvio gys
los isz piktumo sudrėbėjo o kad 
buvo netoli nuo bažnyczios, in- •' ze v
kaitino szmoteli geleželes, nusi- 
nesze su replaitems po skvernu 
in bažnyczia ir stojo tamsiam 
bobineziuje. Kada pulkas svod- 
bininku insiverte in bažnyczia 
ir kimszosi prie akmenio su 
szventintu vandeniu, kalvis 
nematant niekam, inleido in 
platu aula jaunikiui, ta karsz- 
ta galuka geležies. Kunigas 
tuojaus iszejo isz zakristijos 
duoti szliuba nes jau ir taip 
buvo vėlu. Vos kriauezius su 
mergina prisiartino pas alto
rių, pajuto aule karszti ir pra
dėjo su koja trakset kaip priesz 
szuni avis ir kada pradėjo 
blauzda spirget, leidosi jis vi
duriu bažnyczios, 'kaip katinas 
su pūsle o svodbininkai paskui 
ji. Kalvis, ant szventoriaus 
stovėdamas, už szonu nusitve
ręs juokėsi ir szauke:

— O ka, ar asz nesakiau kad 
tas kriauezius ne pilno proto? 
Ar-gi. jam paeziuotis ?!

Su ta paezia mergina, in tris 
sanvaites po tam, tas pats 
szmutorius kalvis ome su ta 
paezia mergina bažnyczioje 
szliuba nes nuo altoriaus nebė
go, kaip kriauezius su spirgan- 
czia blauzda.

Sudedamas Pjūklas

KALVIS
. .,IR . . .

KRIAUCZIUS

ĮJU jaunikiai, kalvis ir kriau
ezius, atsilankinejo pas vie

na mergina; vienas kita priesz 
ta mergina peiker

— Viena karta, kada kalvis 
nuėjo pas ja, toji pradėjo girt 
kriaueziu. Kalvis pertraukęs 
jai tarė:

— Ar tu ta kvaili giri ? Kad 
jis turėtu protą, tai ceikio in 
szmotus nekarpytu ir vela in 
krūva nešintu... Kad jis turėtu 
protą, tai to nedarytu.

Ir jau kalvis turėjo pas mer

Kada Japonai likos iszguiti 
isz Papua, pulkininkas Ro
gers surado szita sudedama 
pjūklą, kokius Japonai nau
dodavo. Tasai pjūklas yra 3 
pėdu ir 6 coliu ilgio.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Pas Anglikus,
Kur parduoda visokius 

sztopus,
Ant dresiu szilkinius, 

Jau už doleri ant masto 
neperka, 

Tiktai už penkis dolerius 
derina,

Priek tam pirkinėją visokius 
ži'banczius niekus.

Taigi, vyrai kas diena po žeme 
eina,

Nuvargia vos namo pareina, 
Iszbales kriunena,

O ’bobai da vis negana.
Desetkus doleriu įpraleidineja, 
Ant visokiu nieku iszdavineja, 

Vaiku neprižiūri,
Auga vargyczei, mokslo neturi, 

Mamule pilvą isztemipus 
slankioja,

Apie nieką nedboja, 
Nepaiso kad ir užmusztu vyra,

Tada gaus jaunesni, 
Džentelmona szvaresni.

Juk jeigu drese kas menesi 
maino,

Tai ir antro vyro užsimano, 
Jus, vyrueziai, neiszmanotc, 
Jeigu boboms valia duodate. 
Kad asz taip boba turecziau,
Tai tokios valios jai ne- 

duoeziau,
Turėtu szvaruma užlaikyti, 
Vaikelius gerai prižiūrėti,

In mokykla aprengti, 
Apie Dievuli pamokyti.

Ka norėt nuo tokios mamos, 
Guzute neiszgaruoja isz galvos,

Galvojo pilna gaivalu,
Kaip vadina, bužiu, 

Linksma gyvenimą turi,
Per dienas nieko neveikia tik 

žiuri,
Ar kas gerti neduos,
Ir gal joms užtrytuos.

Ar manote jog taip visados' 
bus ?

O niekados!
Dievulis yra labai kantrus 

Tiktai neskupus,
Jisai laukia jusu pataisos,

Ir už tai nedovanos,
Kad ir puikiausia pasirodys, 

Bet grafienes nepasivys,
Ba kad ir galėtu būti,

Bet nemoka apsirėdyti,
O kaip katra iszsižioja, 

Tai ir ponysta pasikavoja, 
Motore dabina puikus jos 

apsiejimai,
O ne papuoszai ir szilkai.

* * *
Vienoje spyikyzej karezemoje, 

Badai bjaurioj vietoje,
Gere vaikinas ir ženotas,
Diedas ne kam tikes, 

Užsipuolė su peiliu ant vieno 
vaikino,

Ir vos neužganubino,
Subado kaišei su peiliais, 

Kaz’bainiilkus suome, ilgai 
nepaleis,

In koza abudu uždare, 
Ir del sipykyzes triųbeli padare,

Kaip bus tai žinosite,

I ’ • •11 • • • £
■ RASZYMO :
i — :
>64 pus., Did. 5x7col. J
i Tiktai, 10c. :
* ¥ k   *
# “SAULE” *
J MAHANOY CITY, PA. ’

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje 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.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

“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.

i Saule Publishing Co., 
. Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
'ysxvrsj’ mahanoy city, , ■

•— Petnyczioj pripuola Szv. 
Veronikos, panos o Subatoje 
pripuola Septynių Broliu, Kan- 
kintiniu.

—• Džulajaus 4-ta praėjo 
malsziai musu aplinkinėje. Ne
buvo jokiu nelaimiu.

— Adele Dulinskiute, 908 
E. Pine uly., likos suriszta maz
gu moterystes su Juozu Gailu- 
sziu, isz Shenandorio, Subato
je per kunigą P. Czesna, Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos tėvus. 
Nuotaika kitados dirbo Freid- 
burgo sztore.

— Beveik visos Readingo 
kasyklos pradėjo dirbti Pane- 
delio diena bet anglelkasiai nu
tarė jog jeigu kompanijos ne
padarys naujo kontrakto in 
laika 30 dienu, tai strailka at
sinaujins. — Ir kokia isz to tu
rės nauda? Tik patys sau daro 
skriauda.

— Ponstva Juozai Beczia- 
liai, 102 E. Pine uly., per 4ta d. 
Liepos turėjo daug sveteliu 
tarp kuriu radosi * ju vedusi 
dulkte Antanina, su savo vyru 
Juozu Januszkeviczium ir jo 
tėvu Jurgiu Januszkeviczium, 
■visi isz Filadelfijos. Būdami 
mieste atlankė redakcija “Sau
les” ir ponas Jurgis Januszke- 
jviczius užsirasze sau laikraszti 
nes labai pamylėjo “Saule” ir 
senei sake jog jeigu kada bus 
Mahanojuj tai sau užsiraszys 
laikraszti ir savo prižadejima 
iszpilde. Acziu visiems už atsi- 
lankyma. Visi yra užganadinti 
isz savo atsilankymo insigyda- 
mi nauju draugu ir pažystamu.

— Apie 3 valanda Seredoj 
po piet, mieste davėsi jaustis 
lengvas drebėjimas žemes. 
Priežastis tojo sujudymo da ne- 
isztyrineta ar tai kasyklos ap- 
sisedo ar kur buvo drebėjimas 
žemes.

— Per pusmeti 1942 meto, 
Pottsvilles sūdąs iszdave 855 
laisnus ant apsivedimo o szimet 
per pusmeti iszduota 681 lais- 
nai, arba 174 mažiau ne kaip 
1942 mete.

— Ketverge diena 7:30 vai. 
ryte, iszyažiavo isz miesto 41 
vyrukai ant kariszkos tarnys
tes. Daugelis giminiu ir pažys
tamu juos palydėjo ir atsisvei
kino su velinimais gero giliuko 
ir kad juos Dievas sugražintu 
sveikus ir gyvus.

Kristaus Paveikslas 
Nedalypstetas Per 

Ugni
Boyerstown, Me. — Ugnis ir 

vanduo sunaikino czionaitine 
Szv. Mikolo Katalikiszka baž
nytėlių ir padare bledes ant 25 
tukstancziu doleriu. Badai 
vienas isz darbininku laike tai- 
tyrno vidurio bažnyczios užde
gė su žibinte siena nuo ko lieps
na prasiplatino. Puikus vargo- » 
nai kurie likos nesenei pastaty
ti, visiszkai sudegė kaipo ir visi 
bažnytinei papuoszai, bet ste
bėtina, kad didelis paveikslas 
perstatant Kristų Meldžianty- 
si Alyvų Darželyje, apsisaugo
jo nuo ugnies norints vanduo ir 
liepsna siautė aplinkui bet vi
sai nedalystejo paveikslo.

ATYDA!
DEL BALSUOTOJU 

SCHUYLKILL 
PAVIETO

Kiek Parduota Kariszku Czedinimo Bonu 
Pennsylvanijoj, Liepos-July Mėnesyj 1943

(E —War Savings Bonds)

SHENANDOAH, PA.
— Paneles Valeria ir Emilia 

Jogiutes, isz New Yorko, pra
leido kėlės dienas pas sa vo mo
tinėlė, 109 N. White uly. Emilia 
yra slauge Doctors ligonbuteje, 
New Yorke.

Rado Kirmelia Gulin- 
czia Szale Kūdikio

Registratai isz Schuylkill pa
vieto užraszines visus ukesus 
kurie geidžia balsuoti ateinan- 
cziuose politikiszkuose rinki
muose, kurie permaine savo gy
venimus nuo praeitu rinkimu. 
Turite patys ateiti in registra
cijos vieta ir atsineszti savo 
uikesiszkas popieras jeigu esa
te ukesais.

Registracijos vietos ir dienos 
kur atsibus regisgtracijos, ran
dasi žemiau:
Seredoj, Liepos (July) 14,1943

Registracija bus laikoma 
Frackvilleje, vietoje: Thomas 
Reed, N. E. kampas Frack ir 
Balliett ulycziu, Fraickvilleje, 
del sekancziu miestu: Frack
ville, Gilberton, Butler Town
ship, South No. 2, West Maha- 
noy Township ir Lost Creek 
No. 4.

Ketverge Liepos-July 15, 1943
Mahanoy City, vietoje: Citi

zens Fire House ant E. Pine 
uly., del vietų Mahanojaus 
miesto, Mahanoy Township, 
Coles No. 1, Coles No. 2, Hills, 
Buck Mountain, Park Place, 
Jacksons, Lanigans, Morea, 
Ryan Township, Lakeside, Lo
cust Valley ir Delano Town
ship.

Registrantai, arba tieji, ku
rie jus užraszines, pradės savo 
darba nuo 10 valandos ryte ir 
raszines lyg 5 vai. vakare ir nuo 
6 vai. vakare lyg 10 vai. vakare.

Ant paliepimo Registracijos 
Ikamisijos isz Schuylkill Pavie
to, Pennsylvanijoj, pasiraszo

Philip Ehrig, 
Alvin E. Maurer, 
James E. Campion.

Isz Viso .. . ................................-.......................... $ 60,100,000

Pavietas Kiek

Adams,................... ................. .........*......... $ 115,96.9
Allegheny,............. .................. > 11,296,255
Armstrong,........... ..........................  347,352
Beaver, ................. .................. :. 1,039,578
Bedford, ............... ................     92,283
Berks, ................... ........................................... 1,223,181
Blair, ..................... ........................................... 551,578
Bradford, ............. ........................................... 198,292
Bucks, ................... ........................................... 523,300
Butlfer,................... ........................................... 525,178
Cambria, ............... ........................................... 799,332
Cameron,............... ........................................... 86,068
Carbon, ................. ........................................... 207,760
Centre, . . ... ........................................... 187,015
Chester,................. ........................................... ' 597,0’59
Clarion, ................. ........................................... ' > 126,516
Clearfield,............. ........................................... 247,933
Clinton, ................. ........................................... 115,429
Columbia, ............. ........................................... 345,019
Crawford, ............. ............................................ ■ !; 406,838
Cumberland,.......... ....................  379,680
Dauphin, ...... ......... ............................................ 1,086,674
Delaware, ............. ...................   2,691,171
Elk, ...................... ........................................... 150,841
Erie,...................... ........................................... 1,649,892
Fayette,................. ........................................... 709,544
Forest,................... ........................................... \ 23,743
Franklin, ... ........................................... X 289,431
Fulton,................... ........................................... 17,199
Greene, ................. ........................................... 99,626
Huntingdon,.......... ...............  \ 100,240
Indiana,................. ..............................  ' 191,361
Jefferson, ............. ............................................ 134,153
Juniata,................. ............................................ 39,562
Lackawanna, ........ ............................................ 1,026,220
Lancaster,............. ............................................ 975,190
Lawrence, ............. ........................................... 572,441
Lebanon, ............. . ...........................................  \ 282,338
Lehi 2*11. ............................    ' 776,445
Luzerne,................. ............................................ 1,793,614
Lvcominsr .......... ............................................ 493,346
Me’Kean, ......... ............................................ 213,073
Mprcpr
Mifflin, ................. .................  228,716
Monroe,................. ................      138,625
Mont <romerv .......................................... V, 1,765,636
Montour, ............... ............................................ 65,600
Northampton, .... ............................................ 2,358,672
Northumberland, .. ................    468,549
Perry, ................... ............................................ 12,250
Philadelphia, ........ ...................................... v... 15,789,177
Pike, ..................... •.................................   9,716
Potter, ................. .. ....................................  40,037
Schuylkill, ........■.. ............................................ > 822,159
Snyder, ........... ;...
Somerset, ......... ............................................ 196,481
Sullivan, ....,-........ ....................... .................... 15,625
Susquehanna,........ ............................................ 84,026
Tioga, ................... .....................     116,009
Union, ... .7............ ...............   56,038
Venango,............... ....................   238,120
Warren,........... ... . ......................................................327,115
Washington,.......... ..................  į 984,152
Wayne, ..........*<... ........................................... į 87,955
Westmoreland, .... ................   \ 1,585,781
AVvomin0’ ............. ..................  į 39,253
York, ........... . .. . . . ..................   1,163,977

Iszczystino Pristova Nuo Vokiszku Laivu

Patterson, N. J. — Mrs. C. 
Williams, iszgirdus koki tai 
sznyipsztejima tam kambarėly j 
kur gulėjo josios kūdikis, ine- 
jo pažiūrėti kas tai galėtu bū
tie ir beveik apalpo kada pa
regėjo (didelia kirmelia gulin- 
czia loveleje szale kūdikio. 
Suklikus, paszauke kaiminika 
ir po trumpam galėjimui pasi
sekė moterems užmuszti gyva
te, kuri turėjo ketures pėdas 
ilgio. Szeimyna Williams1 gy
vena ant mažos ukes kėlės my
lės nuo miesto.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 1

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kada Vokiecziai apleidinejo Tripoli u, paskandino dau
geli isz savo laivu kad užkimszti pristova kad Allijentai ne
galėtu atplaukti bet Allijentai ntusiunta savo nerikus kurie 
suteszkino tuosius paskandytus laivus ir vela atidarė pri- 
stova. . /

pajiegu, ne kaip visa Vokietija su 
savo draugais ! Amerika sziadien 
turi vyru ir moterių pajiegu prie 
visokiu kariszku darbu 1

YOLRI.,SUr7oN SOLDIER

Nors ji yra tik 5 pėdu ir 1 colio 
augszczio, ir neszioje czeverykus 
nr. 4A, bet, stebuklai, kaip ji 
gali varyti taja didelia maszina !

Bet palauk, minutėlė ! Kaip to
ji mergina, sverenti tik 110 svaru, 
gali valdyti tiek tonu plieno? . . . 
Tikrai yra tai stebuklas?

Taip, sziadien elektrikus pajiegos 
yra tikru stebuklu kurias valdo 
mergina, paspausdama guzikeli ir 
maszina pradeda daryti savo parei
gas.

Moteres sziadien dirba drauge su 
vyrais lengvai nes elektriką padaro

nors ir sunkiausia darba.. Amerikos 
dirbtuves yra didžiausios ant svieto 
nes Amerika turi užtektinai elektri- 
kos pajiegu.

Amerikoniszkos elektrikines 
kompanijos sziadien pristato 80-ta 
procentą visu pajiegu už mažiausia 
preke del visu instaigu!

Taip, galima tai pavadinti ste
buklu ! Bet, darbininkai—moteres 
ir vyrai, prie tuju elektrikos kom
panijų, visi žino savo užduotis 
kožna diena.

Jie jau buvo pasirengia kada atė
jo kare ir sziadien pristato daugiau

STEP UP 
THIS WOMAN'S POWER 
BY BUYING WAR BONDS

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Czedinkite VISKĄ NES KITAIP YRA TAI SABOTAŽAS— 

Nenaudokite be reikalo Elektriką vien tik todėl kad jis ne yra paskirstomas pagal valdžios priežiūra.

Szvedijos Karaliszka
Szeimyna

Karalius Gustovas, isz Szve
dijos, ant kaireses, jo sūnūs 
ir anūkas, prisižiurineja ero- 
planu manevrams.

Kvailos Rodos Del 
Sergancziu

Pagal Daktaro Specialisto Ku
ku Isz Ful-a-Balones 

Universiteto

1—Del nuobrodaus kosulio: 
Iszdžiovyk lodo du gramus, su- 
truipyk vėjo tris uncijas, tris 
spindulius ir gorcziu ožkos pie
no tiesiog nuo karves. Ta vis
ką reikia virti per tris valan
das naujam puode. Isz ryto 
gerk po viena puoduką nuo 
kavos.

2—Dell skausmo gerkles: 
Pririszk szmoteli lasziniu prie 
drūtos virvutes ir reikia nuryt 
o kada nurysi, reikia su virvu
te isztraukt ir vėla nuryt. Pa- 
antryk kelis sykius ant dienos. 
Del užkimimo reikia ta pati 
daryti.

IN BALSUOTOJUS SCHUYLKILL 
PAVIETO!

Esame karėjo! Isz priežas
ties ateinancziu politikiszku 
rinkimu bus 'kitaip. Republiiko- 
niszka partija pataria kad kož- 
nas doleris, kuri galite paau
kauti turi būti sunaudotas ant 
vedimo kares tikslu. Turime at
simint kad mes kovojame kad 
užlaikyti Amerilkoniszka gyve
nimą ir būda valdžios.

1 Yra tai vienatine diena kada 
Ameri'koniszlkas ukesas turi ta
ja lygybe per ateinanti balsa- 
vimia ir turi būti užregistravo- 
tas idant turėtu tiesa balsuoti. 
Del parankamo balsuotoju, pa-' 
vieto kamisoriai paskyrė vietas 
kur galima užsiregistruot ir

kokia diena. Taja žinia rasite 
kitoje vietoje szitam laikrasz- 
tyje. Jeigu da nebuvote užsire
gistruoti ir nebalsavote per du 
metus, arba norite permainyti 
savo parti ja, tai turite stoti iii 
registracijos vieta kad butu ju
sti vardas ulžraszytas knygose..

Sziadien su didėlėms tak
soms ir brangumu pragyveni
mo, kožnas privalo stengtis pa
gerinti savo ’būda per iszrinki- 
ma tinkamu kandidatu ant urė
du kad tieji iszrinktieji virszi- 
ninkai rūpintųsi apie musu ger
būvi o ta galite instengti per 
iszrinkima tinkamu Republi- 
koniszku virszininku.

3 — Gėlimas kauluose: Jei
gu turi skausmą ir gėlimą ko
joj, reikia suriszt su linu virve, 
ka,d ir visa sanvaite geltu, tai 
virve netruks. ®

4 — Jeigu negali miegot: 
Nupirk penkis svarus cukraus 
ir tuom iszbarstyk visa lova, o 
tada turėsi saldu miega.

5 — Del apdeginto nuo sau
les veido: Dirbkie per visa me
nesi prie menulio szviesos.

6—Del nesmagumo : Iszgerk 
seszis ar asztuonis stiklus taip 
vadinamos “munszaines” ku
ria gali gauti ipas gera kūmu
te. Po tam iszgerk penlkes 
bonkas naminio alaus, o toji 
gyduole “tikrai” prigialbes 
<1 id ž i a u šiam n e smagum e.

. 7—Del sukatu: Valgyk ge
rai, o gerk tik szviežia szlapia 
vandeni, svaiginaneziu gėry- 
mu nenaudok.

8 — Jeigu esi kurezias : Pa
liepk savo draugui szauti arti 
ausies isz dvivamzdžio karabi
no o jeigu szuvio neiszgirsi tai 
yra tikras ženklas kad jokios 
gyduoles tau negialbes.

9 — Nuo sutukimo: Valgyk 
avižinius piragaiezius, o vaik- 
szcziok po dvi mylės ant die
nos ir tai galopu.

10 — Niežimas kūno: Pa
trink su nauja tarka gerai o jei
gu neturite naujos tarkos, tai 
ir sena surūdijusi užteks.

11 — Del nuobodumo ir nu
siminimo: Nelandžiok kur ne
reikia, užsiraszyk laikraszti 
“Saule,” o aplaikes kelis nu
marins datirsi tuojaus ramu
ma ir linksmybių per visus me
tus, o kasztuos tau tiktai 4 do
lerius ant viso meto. —F.

G. HAROLD WATKINS, Pirmininkas, 
Republikoniszkos Partijos Schuylkill 

\ • Pavieto Komiteto.

C3T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes. .


