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PATI SUCZEDINO
§2,600

Vyras Sunaudojo Ant 
Apsipacziavimo

Routesville, Pa. — Kada 
Williamas Gardner atvažiavo 
in Harrisburga ir nuėjo in ban
ka sudavadint savo nebasznin- 
kes paczios turtą, nemažai nu
sistebėjo kada kasierius jam 
apreiszke buk banke jo mirusi 
pati buvo padėjus 2,600 dole
riu kuriuos ji paliko jam.

Motere mirė menesi adgal 
isz gailesties kad jos sūnūs li
kos užmusztas automobilium. 
Suczedino ji tuos pinigus isz 
naminiu iszeigu apie kuriuos 
jos vyras nieko nežinojo. Szio- 
mis dienomis jis vela apsipa- 
cziavo su jaunesne ir daug pro- 
gresyviszka mergina kuri ne- 
czedins jo uždirbtus pinigus 
kaip tai dare pirmutine. Iszke- 
le puikias vestuves už paliktus 
nebaszninkes pinigus.

Mažiau Anglekasiu 
.* Pennsylvanijoj

Scranton, Pa. — In laika 18 
menesiu sumažėjo 14,202 ang
lekasiu dirbancziu kietųjų ang
lių kasyklose. Daugiausia 
trumpa anglekasiu Lackava- 
nos ir Susquehanna pavietuo
se. Daugiau kaip 11,000 likos 
patraukti in kariuomeniszka 
tarnysta o 29,000 bus szaukia- 
mi neužilgio.

10 Žuvo Dideliam 
L j* Tvane

Sutton, W. Va. — Deszimts 
žmonių žuvo ir apie szesziu da 
nesuranda isz priežasties dide
lio tvano kuris užliejo daug 
vietų West Virginijoj. Dauge
lis žmonių likos pagauti kada 
miegojo ir nieko nežinojo apie 
prisiartinanczia nelaime. Tva
nai padare bledes ant apie 
dvieju milijonu doleriu. Neku
rtose vietose tvanas nunesze 
namus su gyventojais. Dauge
lis miesteliu likos visiszkai už
lieti per vandeni. Aplinkinei 
geležinkelei likos taipgi užlieti 
per ka trukei negalėjo eiti per 
kėlės dienas.

Žiurkes Iszgialbejo Ji 

\ Nuo Smert 
Į -----

Collinsville, Pa. — Mikas 
Shevlik užmigo kasyklose kur 
dirbo kaipo anglekasis nes bu
vo labai pailsės. Sztai pajuto 
kad ji inkando didele žiurke, 
žmogelis greitai paszoko isz 
vietos, geisdamas užmuszti 
žiurke bet vos pakilo isz vietos 
kur miegojo, nupuolė nuo vir- 
szaus didelis szmotas anglies ir 
kad nebutu žiurke ji pabudi
nus, žmogus butu buvęs už- 
piusztas per angli.

Pasveikinimas Del Japonu

Szita Amerikoniszka armota yra naudojama priesz Japo
nus Mundo j e, kur eina smarkus musziai bet Allijentai tuos 
užklupimus atmuszineja naršei ir varo Japonus isz tosios 
vietos.

Nenori Gyventi Su 
Tokia Davatkėlė

Des Moines, Iowa — Mikolas 
Shlak užvede teismą ant per
siskyrimo nuo savo paczios su 
kuria pergyveno dvylika metu. 
Jo motere buvo karszta davat
ka ir užsiimdavo už daug baž
nytiniais reikalais, apleisdama 
vyra ir vaikus. Shlak tvirtina 
buk jo motere iszeidavo isz na
mu asztunta valanda ryte ir 
nesugryždavo lyg pusiaunakt. 
Beveik kožna diena taip dary
davo o vyras turėjo pagamint 
sau valgi ir prižiūrėti narna ir 
vaikus.

Nors vyras daugeli kartu jai 
iszmetinejo jos Dievobaimin
gumą ir kad jos privalumu yra 
sėdėti namie ir rūpintis nami
niais reikalais tai ji vis jo ne- 
kausydavo tik keikdavo ir ke
lis kartus vyrelis aplaike nuo 
jos per žanda, per ka dabar 
jeszko persiskyrimo nuo tokio 
velnio aniuoliszkam kailyje.

Papaiko Isz Džiaugsmo
Brownsville, Va. — Petras 

Slinnger buvo lyg sziai dienai 
laimingu dreiveriu mulu czio- 
naitineje kasykloje bet dabar 
vargszas randasi prieglaudoje 
del pamiszeliu.

Nustume ji in paikszu prie
glauda didelis džiaugsmas ko
ki datyre kada aplaike žinia 
buk jo diedukas mirdamas už- 
rasze jam 10 tukstancziu dole
riu. Neilgai jis džiaugėsi isz sa
vo turto nes dabar randasi 
prieglaudoje kur negales pasi
naudoti isz paliktu pinigu ir 
dabar turi didesni varga ne 
kaip turėjo kasyklose prie mu
lu. Petras turi vos 22 metus ir 
neturi jokiu artimu giminiu. 
Valdžia tuom laik paėmė pini
gus po savo globa pakol Pet
ras pasveiks ir apleis prieglau
da.

IOF “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

AR TIKRAI BUVO 
STEBUKLAS?

Iszgydinta Per Užtary
mą Szv. Onos; Dakta
rai Sake Kad Ji Mirs
Loredo Texas — Mrs. Agnes 

Hersfield kentėjo nuo ilgo lai
ko ant vocziu pilve ir aklos 
žarnos (pendesaitis). Asztuoni 
metai adgal daktarai dare ant 
jos operacija, antru kartu ve
la jai padare operacija, in du 
metus vėliaus, po pirmai, o 
paskutiniu kartu suvažiavo 
daktarai ant rodos ir nutarė 
kad ji vela turi eiti ant opera
cijos, jeigu geidžia gyventi.

Ligone jaute jog trecziu kar
tu neiszlaikys operacijos ir at
metė daktaru patartina. Mote
re tikėjo labai in maldas prie 
Szv. Onos, kurios relikvija ran
dasi czionaitineje Kataliku 
bažnyczioje. Su dideliu vargu 
atsikėlė isz lovos ir nuvažiavo 
in bažnyczia atkalbėti novena. 
Prabaszczius, paregejas ligone 
net nutirpo nes suprato gana 
gerai jog ligone gal nesulauks 
rytojaus. Ligone nepaliove lan
kytis in bažnyczia per devynes 
dienas o per taji laika kunigas 
kožna diena dalypstedavo ja su 
relikvija. Sveikata ligoniai 
pradėjo sugryžti, atgavo ji pa- 
jiegas, tynimas isznyko o skau
smas ja suvis apleido ir už 
trijų sanvaicziu atėjo in klebo
nija apreikszdama kunigui kad 
jau visiszkai pasveiko.

Motina Nužudė Tris
Vaikus Ir Pati Save

Dayton, Ohio — Kristina 
Dickėy, 28 metu, suplakė du 
savo vaikus ant smert o treczia 
paskandino po tam pati sau 
atėmė gyvastį per pasikorimą. 
Visus lavonus surado vyras 
kada sugryžo isz darbo. Neda- 
žinota kokia buvo priežastis 
tojo pasiutiszko darbo tosios 
motinos.

RUSIJA APLAIKE 
$106,288 PASZIALPOS

Isz Philadelphijos
Philadelphia, Pa. — Szitas 

miestas paaukavo Rusijai su- 
szelpimo 57,777 dolerius pini
gais ir $48,511 vertes drapanų, 
gyduolių ir kitokiu reikalingu 
dalyku del vargingu gyventoju 
ir nusiunsta 2,315,406 svarai 
visokio maisto in laika szesziu 
menesiu. Taipgi daugelis daly
ku buna siuneziama in Stalin- 
grada kur randasi didelis var
gas ir gyventojai neturi tinka
mu drapanų nes vaikszczioja 
pusnuogi.

Baisi Eksplozija Užmu- 
sze 800 Japonu

Chungking, Kinai — Kinisz- 
ki laikraszcziai skelbia buk 
daugiau kai 800 Japonu likos 
užmuszti kada laivas, prikrau
tas su daugybe sprogstanezio 
materijolo iszleke in padanges, 
užplaukdamas ant po-vandeni 
nes bombos ir nuskendo ant 
Yangtze upes artimoje pristo- 
vos Kiukang.

Vokiecziai Iszžude Tris 
Milijonus Žydu

Washington, D. C. — Žy- 
diszkas rabinas Stephen S. 
Wise, kuris laike posėdi su pre
zidentu Rooseveltu, pasakė buk 
Vokiecziai iszžude daugiau kai 
tris milijonus Žydu tuose skly
puose kuriuos jie buvo užemia. 
Milijonai Žydiszku szeimynu 
turėjo jeszkoti prieglaudos ki
tuose sklypuose idant apsaugo
ti savo gyvastis.

Sicilijoj Žuvo 501

Amerikos Kareiviu
Washington, D. C. — Ame- 

rikoniszku kareiviu, laike mu- 
sziu Sicilijoj, per Liepos mene
si likos užmuszta 501; sužeista 
3,870 o nesurandama 2,370. Pa
gal kariszka sekretorių rapar- 
ta tai tasai skaitlis yra mažas 
pagal smarkius muszius ku
riuose musu kareiviai dalyva
vo.

Vokiecziai Trucina Ru- 
siszkus Gyventojus
Moskva, Rusija — Kaip Vo

kiecziai pasielgineja su gyven
tojai apimtose per juos szaly- 
se, skelbia sekaneziai laikrasz- 
tis “Tass”: Vienam miestely
je, priesz apleidima jo per Vo- 
kieczius, pardavinėjo jie gy
ventojams užtrucinta vodka, 
alų ir kitokius gerymus nuo 
kuriu mirė daugiau kai tuks-

Gyventojai Berlino pradėjo 
apleidinet miestą tukstaneziais 
isz ko kilo didelis sumiszimas 
nes yra baimėje kad Allijentai 
užlėks ant miesto ir ji bombar
duos. Straikai kilo visur ir val
džia negali apmalszyti pasikė
limo kuris platinasi kasdiena 
labiau ir gyventojai randasi 
didelėj e nerimastyje.

Generolas MacArthur prane- 
sza buk jau paėmė Munda nuo 
Japonu. Apie 2,00 Japonu li
kos užmuszta tam užklupime 
ir paimta daug in nelaisve. 
Kiek Amerikonu žuvo tame už
klupime da nesuskaityta bet 
Japonai apleido ta j a aplinkine 
staigai suprasdami kad nein- 
gales narsiu Amerikonu. Ame
rikonai iszvijo Japonus isz 
Bairoko pristovos.

Vokiecziai privertineja jau
nus vyrukus isz Holandijos ke
liauti in Francija ne tik kad 
dirbti kaipo nelaisvei bet ap- 
veisinti tenaitines merginas ir 
naszles kad padauginti Vokisz- 
ka veisle. Tieji jauni vyrukai 
yra priversti gyventi su nasz- 
lems po užmusztuju Vokiszku 
kareiviu. Taipgi uždėjo kazar- 
mes artimoje fabriku idant tie
ji jauni vyrukai susidėtu su 
merginoms ir jas apveisint kū
dikiais. Moraliszkumas Fran- 
cijoj ir Vokietijoj visai dingo 
tarpe žmonių ir jaunuomenes. 
Holandijos gyventojai tokiu 
pasielgimu Vokiecziu labai pa
sipiktino ir ketina už tai atker- 
szint ateityje.

Vėliausios žinios skelbia buk 
Italija mano daryti taika su

tantis žmonių, 150 apjako nuo Allijentais. Finlandija ketina 
tuju gerymu ir daugelis neteko prasiszalint isz kares lauko nes 
proto. Tokiu tai budu Vokie-Į mato kad Vokiecziai yra smar- 
cziąi atkerszina Maskoliams už kiai plakami per Rusus. Turi- 
ju neprielankumą. nas ir Genoa, Italijoj, randasi

HITLERIS
PRASISZALINO

Jo Vieta Užėmė Reichsmarshal

BERLINAS — Vokiecziai taip yra neuž- 
ganadinti isz Hitlerio kad badai ji praszalino o in 
jo vieta paskyrė Reichs-marszalka Goering ku
ris yra daug tinkamesnis kariszkas vadas. Vo
kiecziai isz tosios permainos yra užganadinti ir 
pritarė tai permainai.

Angliszki kareiviai Sicilijoj atėjo prie Bel- 
passo, tik septynios mylios nuo Messinos. Ame
rikonai daleido szturma prie Troina ir suteszki- 
no Vokiszkus laivus Messinos. Italai ir Vokie
cziai persikėle isz tenais bijodami kad juos Alli
jentai neapsiaubtu isz visu szaliu. Allijentai pa
ėmė apie 800 Vokiszku eroplanu toje aplinkinė
je nes juos Vokiecziai paliko, neturėdami laiko 
pasiimti su savim. Italiszki kareiviai pasidavė 
Troinoje. Amerikonai smarkei bombardavo 
Mesina ir paėmė apie 125,000 Italu ir Vokiecziu 
in nelaisve. *

Nuo kada Rusai perkirto Vokiszka linija 
prie Karkovo, Vokiecziai paliko paskui save 
120 tukstancziu užmusztuju Vokiecziu. Dau
giau kai 190 visokiu kaimu Rusai atgavo nuo 
Vokiecziu. Rusai nusiyrė ant 12 myliu isz Ore- 
lo lyg Briansko. Rusai paėmė in nelaisve 12,418 
Vokiecziu kurie nespėjo pabėgti. Dabar Rusai 
artinasi ant Kijevo paimdami pakelyje daug kai
mu ir miesteliu ir perkirto kelis geležinkelius 
taipgi paimdami Krasnopoliu. -i

Hermann Wilhelm Goering;Ru- 
sai Paėmė 190 Miestu Ir Ar

tinasi Ant Kijevo; Italijoj 
Didelis Neramumas

liepsnose per bombardavima 
isz Allijentu eroplanu. Straikai 
kilo po visa Italija kaipo pro
testas priesz kare. Prie Orelo, 
Rusijoj, likos užmuszta dau 
giau kaip 132,000 Vokiecziu ir 
daug sužeista. Amerikonai ir 
Anglikai supliekė smarkei Ja
ponus, paimdami kėlės svarbes 
vietas o ypatingai Munda.

London — Vokiecziai pradė
jo szaudyti Holandieczius už 
mažiausius prasikaltimus. Pra
eita menesi jau suszaude 120 
žmonių. Holandai pametineja 
savo pulkus ir lyg sziam laikui 
apie 400,000 pabėgo isz kariuo
menes bet kuriuos Vokiecziai 
sugauna tai tuoj aus suszaudo.

Washington — Amerika pa
dirba kas menesi po 7,000 ero- 
planu. Vokiecziai padirba kas 
menesi po 2,200, Japonija 1,200 
o Italija 600 ant menesio.

TRUMPOS ŽINUTES

Lincoln, Nebr. — Ūkininkas 
Dale Cramer nužudė savo me
nesio amžiaus kūdiki nes tikė
josi kad ji szauks ant kariszkos 
tarnystes.

Hollywood, Calif. — Gyven
tojai pradėjo valgyt arkliena ir 
jos sunaudoja kas menesi po 
1,500 arkliu ir sako kad mesa 
arkliu yra saldi ir gardi.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
jauczia to skarbo... ant moti-
niszkos meiles. Isztvirkimas

PIENINIS VAGIS

Kuom senesne motore, tuom 
daugiau turi turėti proto ir 
Suktumo. Iszmintinga motere o
niekados ne jaunis saves ir per 
tai apsisaugos szando ir neat
kreips visu akis ant saves. Jei
gu katra save jaunina tai tuom 
iszrodineja savo senatve.

sziadien yra• »ai-|Ljkos Baisei NiitlaUštaS
-- - ■ ■ 'I

kineje, tūloj Lietuviszlkoj s'zei-Į Už Melžimą Svetimos 
mynoje, tūlas sūnelis, kuriam
vn« iszrižinvn nnnnsio motinas! iv«l t Vo

sus. Ne taip senei musu aiplin-

vos iszdžiuvo panose, motinos' 
neikia us e.

Kada motina jam atkreipė 
atyda ant jo nelabo pasielgimo » 
ir bjauru papratimu... tasai at- silikimas atsitiko, czionais ant 
sake jai kad jis neprasze moti-,

Smithsville, N. J. — Juokin
gas bet po draug ir baisus at-

PRIJAUTIMAS
MOTINU

Motinu Sapnai Iszgia!-! 
bėjo Vaikus Nuo Smert

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Tas, kas pas mus iszrodo ne- 
flęi-y’ffia, tai kaįp kur turi savo 
.verte. Daleiskime: Pas Eski 
mosus sidabrines lapes kailis 
turi vertes tnkstanezio doleriu 
bet. tenais yra papratimas mai
nymo moterių ant tavoro kaip: 
Eskimosas maino savo motere 
#nt szunies — duoda szuni o 
paima motere.

Jeigu ir Amerikoj butu tokis 
papratimas, tai nebutu vaidu 
tarp poru nes greieziau žmogus 
gali susitaikint su szuniu negu 
£u pikta boba.

artimos ukes.
nos kad toji ji pagimdytu. 1 Kaimynas Italijonas Grego- 

Ant galo atėjo prie to, kadi no Terresio priprato vogtinu 
sūnelis paniekino motina, su-H)u^n mrlžti savo kaimyno Ai- 
muszdamas ja ir iszejo in svie-į riSK1° 'karves, 
ta... Tai-gi, jeigu motina gei-
džia turėti džiaugsma isz savo,kėlės karves, nuo kokio tai lai-

Detroit, Mich. — Keturioli-' 
kos metu Antanukas Drayer, 
nuėjo in prūdą maudytis, bet 
motina melde vaiko kad ne ei
tu, nes diena priesz tai sapna-

I No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 

i puslapiu. 
No. 102 

minaliszka 
No. 103 

! pirmutines 
vo, kad ji patiko nelaime ir imta isz Lietuviszku užlieku.

.r. Ona Kelley, kuri turėjo presergejimo

prijaueze, kad ji gal patiks ko
kia nelaime. Vaikas motinos 

nepaklausė ir
nuėjo drauge su kitais maudy-J

kūdikio, lai stengiasi inkvepti 
in ji kas yra gero ir meile nuo 
kūdikystes 'bet jeigu lauks mo
kyt ji kada jau kūdikis daeis 
prie proto, tai tada jau per vė
lu mokyti ji. (.) kuom szakute 
isz jauno prisisems — tuom ant 
senatvės atsiduos...

Užsiraszyikite laikraszti idant 
žinotumėt kas ant svieto deda 
si o ypatingai czionais Ameri
koj. Prisižiūrėkite ant Ameri
konu kurie be laikraszczio ne
gali apsieiti. Skaitymas ne vie
na nesubankrutino, per skaity
me lavina žmogus savo protą ir 
turi sveikata. Patys žinote ka 
turi girtuokliai? — Turi protą 
kaip viszta perekle, pasmelia 
kaip skilviai, pridusta, kepe
nys ir plaucziai pritreszia o 
laike bedarbes neturi ka val
gyt.

Iszmintingi žmones ta pati 
pasakys tiktai tamsunai ir gir
tuoklei tos rodos neklausys.

Per paskutinius trejus metus 
Amerika iszdave po 90 milijo
nu doleriu ant vedimo kares 
kas diena. Bet dabar iszlaidos 
ant kares pasididino žymiai ir 
valdžia turės iszdavinet kas 
diena po 265 milijonus doleriu. 
Yra tai milžiniszka suma pini
gu. Ateinancziam mete valdžia 
iszduos ant vedimo kares 98 
bilijonus doleriu.

Ukystes departamentas ap
reiszke buk stekas mėsos pasi
baigs nes mesutes bus užtekti
nai del visu. Ūkininkai dau
giau užaugino gyvuliu ir mėsos 
jau yra užtektinai.

Tanikei duodasi skaityt laiik- 
raszcziuose buk tokis ir tokis 
ateivis permaino savo pravar
de del geresnio ir lengvesnio 
isztarimo savo pravardes per 
Anglikus ir kad aplankytu ge
resni darba jeigu pravarde ne- 
nžsibaigia su “slki,” “skas,” 
“viczius” ir t.t. Neįkurtose vie
tose, ypatingai Vakaruose,

Kamisorius miesto Kauno, 
apreiszke gyventojams kad Žy
dams uždrausta pardavinet vi
sokius laikraszczius. Del ko ka
misorius miesto iszdave toki 
uždraudimą, Žydai negali su
prasti.

ko užtemino buk viena isz kar
vių kuri pirma duodavo dau
giausia pieno, suvisai iszdžiu
vo. Ka.s tokis slaptai pranesze 
kaiminkai buk josios kaimynas 
Gregorio isznielždavo karve. 
Motere nusprendė makaroni
niu i atkęrszyti už prisisavini- 
ma svetimo pieno.

In vieta karves, nakties lai
ke pastate pikta jauti kurio ne- 
pririszo. Kada Italijonas dra- 
sei nuėjo in tvarta, tiesiog nuė
jo prie savo “karvutes.” Pa
sistatęs viedra, ramiai pradėjo 
graibyt teszmenio. Jaucziui 
tokis nemandagus pasielgimas 
sveczio nelabai patiko ir inir- 
szes mėtėsi ant vagies ir pradė
jo Itala baidyt ragais ir spar
dyt.

Ant žmogaus riksmo, adbe- 
go žmonys ii' apgynė pienini 
vagi nuo indukusio jauezio, 
kuris baisiai sužeidė žmogų. 
Paimtas in ligonbuti, kur jei
gu nemirs nuo sužeidimu, tai 
pasveikęs turės a t sėdėt bausme 
kalėjime.

tis. Laike maudimo
draugai nuskendo ir Antanu
kas butu už trupuczio pats nu-

Popierinei apdarai. 50' 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35< 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. z5. 

No. 106 Penkios istorijos, api 
(Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

jo du1 Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu .20c

No. 107 Keturios istorijos apic- 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki

is. 
isz- 
pa- 
35c 
Ne

skendės gialbedamas savo du tis^ aPįe kuPcziu kuris norėjo pigiaus

d rangus.

Sūnelis Nukando Tėvui 
Nosi

Perkiomen, Pa.— Ana diena 
kilo didele audra nakties lai
ke. Perkūnas su žaibais tran
kė be paliovos. Motere, pati 
Roy Muiller, tame laike sapna
vo buk perkūnas tVenke in ju 
narna, ir užmusze jos 'du sūnūs. 
Kada vela perkūnas trenke, 
motina, paszoko isz lovos, nubė
go pas vaikus in mieg-kambari 
persi tikrint ar isz tikrųjų per
kūnas trenkę.'

Paregėjo kad.vaikai malsziai 
miega, pabudino abudu ir juos 
prispyrė 'kad eitu žemyn kurie 
nenoroms bet ant galo iszpilde 
paliepima motinos. Vos nulipo 
žemyn, visas namas sudrėbėjo, 
perkūnas isztikruju trenke iii 
narna. Kada visa szeimyna nu
bėgo ant virszaus, užtiko de- o z
ganezia lova, kurioje 
gulėjo; perkūnas" buvo 
in vaiku lova. Acziu 
iszkam prijautimui ir

vaikai 
trenkęs
motin- 

sapnui,
vaikai iszsigialbejo nuo 'baisios 
mirties.

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

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau-

Valdžia prasergsti gyvento
jams kad nesitikėtu greito už 
baigimo kares ir jog da yra to
li apmalszinimas Hitlerio nors 
Italija jau yra kaip supliekta 
o kas kiszasi Japonijos tai

ateiviui su ilga ir neisztariama Ameriikoniszka flota. daro pa
ge- sirengimus da ant szesziu me

tu 'kovojimo ant Pacifiko ma- 
isz- riu.
po-

pravarde sunku aiplaikyti 
resnius darbus.

Sztai isz 28 Rusu, kurie
sieme ukcsiszkas (citizen) Gal su Vokiecziais eis grei-
pieras, mieste Buffalo, N. Y., cziau 'bet su'pliekimas Japonu 
devyni isz ju melde sūdo idant trauksis ilgiaus ir bus dau,; 
pavėlintu jiems permainyt pra- brangiau, kuris gali trauktis 
vardes ant Amerikoniszku lyg 1949 meto. Taip pranaszau- 
ikaip: Do'brovidoff ant Dobro;'ja tieji 'kurie supranta gerai 
Kukuszikin ant Pitchard; Men- 
Bzikoff ant Męnsh; Viutzoff ant 
Watz; Voloszaninoff ant 
Welsh; Milksza ant Ross; Cele-- 
brovski ant Celebar; Vyarvyl- 
siki ant Peters ir Maharaczeff 
ant Hoover.

Gal po szimto metu ju arni
kai sueja stebėsis kokiu budu 
atsirado Welsh, Hoover, Ross 
ir t.t.

kariszkus dalykus.

Pati Yra Pirmesne 
v Už Tėvus

O*

Williamsport, Pa. — Isz pik
tumo, kad jam tėvas nedave pi
nigu ant gerymo, Edwardas 
Raynolds, parejas namo užklu
po ant tėvo ir pradėjo ji kan
džio! kaip žvėris. Pagriebęs 
dantimis tėvui už nosies, nu
kando taja dali kūno visai. 
Nelaba sūneli uždare .kalėjime, 
o tęva nuvežė in ligonbuti už
bėgti užtrucinimui kraujo.

Nepaprasta Priežastis 
Persiskyrimo

Daede Jam Nemažai, 
Atkerszino Jai

Raynersvillė, Ind, — Klausi
mas užėjo: “Kas yra pirmes
nis, — ar pati ar tėvai?” Taji' 
klausymą iszreiszke ana diena; 
sudžia Milleris isz pavietavo 
sūdo.

Jokūbas Fendler, 30 metu, 
likos patrauktas in suda už ne-1 
davima paszialpos savo paežiai 
ir dviems vaikams, 'kuriuos ne- j

Motina... Yra tai brangiau- 
ses žodis ant svieto. Tik tas ga
li apkainuoti ir jausti iszreisz- 
kima ir meile tam žodžiui kas! Senei apleido - iszsikalbedamas ! 
neteko motinos jaunystoje ir į įad negali iszmaityi paezios,

Newark, N. J.—Pacziule Pe
tro Cantner, taip savo liežuviu 
apsunkino gyvenimą nelaimin
gam vyrui kad jam nubodo vi
sas svietas ir tolimesnis gyve
nimas, na ir nusprendė užbaig
ti savo apverktina, gyvenimą. 
Savo barszkalai atkerszino 
tuom ,kad 3,000 doleriu kokius 
turėjo susiezedines, inmete in 
kanalu, o szuviu isz revolverio 
atėmė sau gyvastį. Piktai mo- 
terei buvo daugiau gaila pini
gu ne kaip vyro, kuri iszvare 
liežuviu isz svieto.

Chicago, Ill. — Mikolas. Ro- 
czak, jeszko persiskyrimo nuo 
savo pacziules, paduodamas 
tokia priežasti buk jo pacziule 
laiko namie dvideszimts ka- 
cziu. Lyg sziol Mikolas nuken- 
te tuosius miaukius ir nieko 
sau isz to nedarę, bet paskuti
niuose laikuose kada jo pacziu
le privertinejo ji kad sestu prie 
stalo drauge su katėms valgy
ti, to buvo Mikolui už daug ir 
šukele revoliucija. Motere sa
ke kad tais visas kates labai 
myli ir negali su joms persi
skirt, nes visos paėjo isz auksz- 
tos kilmes. Dabar Mikolas sa
ko: “Tegul mane ima arba gy
vena Ivg smert su savo miau- v O 
kiais!”

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

neturejo progos niekad tojo žo
džio isztart ir nejautė motinisz- 
kos meiles. Motina! jeigu tai 
butu galima... Jeigu jo motina 
atsikeltu isz grabo... kad galė
tu turėti motina. Todėl yra pa
sakyta kad galėtu turėti moti
na. Todėl yra pasakyta kad 
motiniszka meile del savo kū
dikio o kūdikio del motinos — 
yra szventa. Sziuose laikuose, 
kas kart tankiau Sueiname su 
atsitikimais kur vaikai nepri-

nes turi suszelpt savo senus 
tėvus.

“Tavo iszsikalbej'imas yra 
netinkamas, jeigu apsipączia- j
vai, tai tavo pati yra pirmesne 
už tavo tėvus ir tavo privalu
mu yra ja maityti ir stengtis 
kad jai uždirbti duona!” — 
Taip iszsitare sudžia in kalti
ninką.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes. t

7 ' ... > <• .i .. -

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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

Tikriausia Burykla
Sudejo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

darbininko. 182 puslapiu............35c
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal

pinąs: sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................. , 15(

. 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, 
f’reke . .. . .......................................... 15c

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

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

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys kinas nedora žydą, 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas, 
kuris buvo protingesnis už savo poną Į 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei

44 pus. 15c 
istorijos apie į džiai

cojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- į 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c 1

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-j 
rius isz va]enczij0S). Kožnas daigtas i 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 1 
paeziuoias. 76 puslapiu..................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- 
;amas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
>2 puslapiu......................................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
kėsimas 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; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.......................  .15c

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; 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
. 136 pus....25c

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me-

Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
i žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
j nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
i Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
į Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
i pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos kep- 
tejimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu. .... .25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
’ Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
! Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
’ dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 

Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ............... 25o

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

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

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

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

Kele'.a Juoku ir Paveikslo.
....................... 15c

Adresas: 1
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

MISIJONIERIUS
IR NETIKĖLIS!

TEV AS Kazimieras laike mi
sijas vienam dideliam mieste 

kurios iszvere didele intekme 
ant visu gyventoju. Buvo tai 
žiemos laike, apie Kalėdas. Vie
na diena atėjo pas tęva Kazi
miera jaunas žmogus, apie ku
ri jam likos praneszta jog yra 
dideliu netikėliu. Misijonierius

palaike ranka kėlės sekundas 
pecziuje. Jaunikaitis riktelėjo 
baisei o atszokes kelis žings
nius pasza ūke:
* — Ka darai, kunige?! ar ne
tekai proto? Ar nori mane su
deginti ?

— Gal but, mano prieteliau, 
— atsake jam malszei misijo
nierius; — ar nebutu geriau 
idant isz palengvo prie to pri- 
prastum? Juk peiktoje, in kur 
gausiesi, jeigu toki gyvenimą 
vesi kaip lyg sziolei, ne tiktai 
galu kus pirsztu tau degins bet

k SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

i

tuojaus pažino ant kart jog visa kuna, nuo galvos lyg kojų,
nieko isz jo nesitiki gero pap
rastu dalyku.

— Prisiartink czionais, mie
las. prieteliau, — paszauke su 
szyipseua in jauna žmogų, ka
da tasai radosi su misijonie- 

!rium, — nesibijo'k, nepriversiu 
'tave prie iszpažintieS. Seskie 
prie manes, pasikalbėsime abu-:

degins.
Ir vela norėjo pagriebti už 

rankos bet jaunikaitis su visom 
pajėgom nesidavė. Tada tėvas 
Kazimieras suvis kitokiu balsu 
tarė:

du.

— Vargingas- kūdiki! Ap
svarstyk truputi. Ar nebutu 
jigeriau pataisyt savo blogus 
j apsiejimus negu degti peiktoje! 

Pravėrė poeziaus dureles o Ar-gi au'kos, kokios Dievas nuo 
K tavęs reikalauja, idant prasza- 

|lint taisės bausmes, ne yra ga
na silpnos?

Jaunas netikėlis atsisveiki
nęs atsitolino bet nuo to laiko 

Jaunikaitis nusistebėjas to-■ pradėjo apsvarstinet apie savo 
y-! gyvenimą, — ant 'galo nutarė 

sugryžt pas ta mokyta Tęva,

i matydamas jog malkos beveik 
baigė degt, paszauke greit:

— Pakol tamsta atsisėsi, pra- 
iSzau paduoti pora pagaliu me
džio.

kiu priėmimu, iszpilde praszy
!ma tbvo Kazimiero.

— Indek, prasz.au tavęs in'per kurio pagialba, iszmintin- 
pecziu nes gilei.

Kada tas indestinejo medi in kęąte nuo grieko ir sugryžo ant 
pecziu, prilaikė Tėvas Kaži- kelio dorybes, 
mieras jam ranka taip, jog tas Į -----------□-----------

gas rodąs ir iszpažinti, atsi-

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- . * *- . v — » » * *
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Monęy-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

prasz.au
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SZVENTA PARANCZNYKE ,teisinga paraneznyke!
j Atstūmės luoteli nuo krasz- 

. . Ito, atsisveikino Madonna giliu
davė su geruuždarbiu miestno-1 ., , ...

• m į pasikloniojimu. se, pa'kraszcziuose Adriatiko. 
Po tam su nauju tavoru nu
plaukė in Carogroda kur nu
pirkęs divonu, kvepalu, povo 
plunksnų, sloniaus kaulu ir 
brangiu medžiu, iszmaine tuo
sius pakraszcziuose Delmaei- 
jos, ant medžiu del statymo na
mu, kur jau priesz tai buvo už-, 
kalbines. Tokiu budu in kelis Į 
menesius padaugino deszimts 
kartu paskolintus pinigus nuo

Isz Apsakymu Venecku Langai 'buvo užmūryti, taip 
reikalavo tiesos nes Elezeras

pABIO Mutinelli buvo gera ži
nomas visoj Venecijoj kaipo 

doras ir Dievobaimingas žmo
gus iszpildantis prisakymus 
Dievo ir žemiszkas tiesas.

San Zanipole žibėjo auksinis 
altorius, pristatytas per ji ant 
garbes Szv. Katarinos, patron- , 
kos puikios Katros Maninos, 
pati senatoriaus Alesso Corna- 
ro.

Būdamas turtingu, turėjo 
daugybe prieteliu, kuriuos sau 
suvienijo laikytais baleis ir do
vanoms, nes kare su Gennje- . 
ežiais ir dingimas 30 laivu, da
lyse nuskandytu o dalis api- 
plesztu per marinius razbainin- 
kus in trumpa laika, privedė 
Fabija kone prie ubagystes. 
Pardavimas palociaus ir sidab- - 
ro neužteko ant užmokėjimo . 
skolų.

O kad buvo jaunu ir turėjo - 
pajėgas, nenupuolinejo ant 
dvasios, tik geide aplaikyt kur , 
nors 500 dokotu, idant vela ga- , 
lėtu pradėt savo bandeli.

Nusidavė su praszymu pas , 
Aleksandra. Bontura, viena isz 
turtingiausiu gyventoju idant 
jam paskolintu 500 dokotu bet ■ 
tasai atsisakė nuo to. ,

Fabio Mutinelli nusidavė po 
tam pas Andriu Morosini, 'ku
riam tankei duodavo pilna ran
ka. Tasai vela iszsikalbejo 
idant paskolinimas pinigu ne- ; 
butu priežastim ju atsiskyrimo.

Ant rytojaus nusidavė in 
bankinius namus jeszkot pa
skolinimo, bet ir fenais atsake 
jam puikiais žodeliais:

— Pone, žinome jog esi vie
nas isz teisingiausiu kupeziu 
Venecijoj, skaudu mums labai 
jog turime tau atsakyt pasko
linimo bet negalime jokiu bu
du.

Vakare Fabio, nupuolęs ant 
dvasios sugryžinejo namon kad 
puiki Zanetta priplaukus prie 
jo gondoles (Venetiszka luote- 
le),tarė:

— Brangus Fabio, žinau apie 
tavo nelaimes, visa Venecija 
apie tai kalba. Turto neturiu 
bet ant dugno skrynios guli ke
lios brangenybes; jeigu jas no
ri pasinaudot, pone, turėsiu tai 
sau u’ž davada jog mylista Die
vo da yra su manim! • •/

Teisybe buvo jog Zanetta bu
vo varginga.

Per tai Fabio tare jai:
— Patogi Zanetta, tavo apsi

ejime yra daugiau geradejin- 
gumo ne kaip visuose palociuo- 
se Venecijos.

Ir neprieme jis jos aukos.
Ant galo pasiryžo jis nusi- 

duot in Žydiszka banka, būda
mas toje nuomonėje jog gal ki- 
ta-taueziai jam duos pagialba, 
kurios atsake jam Krikszczio.- 
nis. Atsiminė sau apie Elezera 
Maimonidosa, garsinga isz sa
vo turtingumo ir geros iszmin- 
ties.

Atkreipė per tai savo gondo
la in szali jo namo, kur priesz 
duris kabojo liktorius isz sep
tynių szaiku, kaipo ženklas vil
ties jog ateis laimingos dienos 
atbūdavojimo szvent-namio.

Fabio inejo in kambari, kur 
prie žibinties sėdėjo Elezeras.

— Elezerai, tai tave panie
kinau kaipo kita-tauti o jau
nose dienose tankei tave me- 
cziau purvynu. Sziadien nekal
bu tai idant save nužemint nesI
idant žinotum sziadien, kas at
ėjo praszyt tavo pagialbos.

Žydas pakeles ranka tarė:
— Fabio Mutinelli, Vieszpats 

kuris yra danguje, abudu kada 
mus sūdys. Ko nori nuo ma
nes?

— Noriu paskolint penkis 
szimtus dokotu ant vieno me
to.

— Be zostavos, arba paranez- 
nyko negaliu. Kas už tave pasi- 
ranezys?

— Matai Elezerai, jog isz 
manes jau nieko nepasiliko, ne 
auksines szarpos ne sidabrines 
cziarkos. Prieteliu taipgi ne
turiu, visi atsisakė nuo paszial- 
pos kurios tavęs praszysiu. Pa
siliko man tik teisingysta kup
eziaus ir Krikszczioniszkas ti
kėjimas! Kaipo paraneznyka 
galiu tau duoti Szvencziausia 
Panele ir jos Dieviszka kūdiki.

Girdėdamas toki ątsakyma, 
Žydas palenkė galva o glosty
damas savo ruda barzda, gilei 
užsimislines tarė:

— Fabio Mutinelli, veskie 
mane pas savo paraneznyke, 
reikia idant skolintojas žinotu 
ant kokio paranczriyko skolina 
pinigus.

— Teisingas yra tavo parei
kalavimas.

Eilkie su manim.
Ir nuvede Elezera in bažny

czia Dell’Oto; fenais rodyda
mas ant stovinezio stovylo Mo
tinos Dievo ant altoriaus su ka
rūna ant galvos ir žvaigžduotu 
plosczium, paszauke:

— Sztai mano paraneznyke!
Žydas dirstelėjo temingai 

ant stovylo ir kupeziaus o po 
valandėlei užsimislinimo, link
telėjo su galva ant ženklo jog 
jam paskolins pinigus.

— Duodu tau tuos pinigus 
ant vieno meto. Jeigu nuo szios 
dienos už meto nesugrąžinsi 
man pinigus su procentu pagal 
prova Venecijos, tai pamislyk, 
Fabio Mutinelli, jog asz Žydas, 
ka galėsiu mislyt apie tave, ku
ris esi Krikszczioniu, ir apie 
tavo paraneznyke?

* * *
'Nevilkindamas laiko, Fabio 

prikrovė luoteli druska ir ki 
tokiais tavorais, kuriuos par-

Nesza Sužeista Kareivi

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Kareivis gali lengvai neszti 
sužeista žmogų nuo kares 
lauko ant szitu nasztu o kad 
ir reiketu tai ir du gali pa- 
neszti. Szita naszta iszrado 
Pulk. C. H. Bingham.

Mariu, gali padaryt. Neszkie 
(tuos pinigus Elezerui, idant ne- 
Itikėlis nerugotu jog Tu esi ne-

Luotele iszplauke ant mariu.
Kupczius ir Loretta ilgai 

žiurėjo paskui plaukenczia luo
tele.

ke in szali Venecijos, palikda
ma paskui save szviesu kelia 

i ant malsziu mariu.
* * *

Ant rytojaus, kada Elezeras 
atidarė duris savo namo, pare
gėjo ant vandens luotele pridė
ta maiszais aukso. Prie styrio 
stovėjo juodas stovylas, žiban
tis rytine szviesa auszros.

Luotele susilaikė priesz na
rna Žydo, kur žibėjo priesz du
ris liptorius septynių szaku.

Žydas pažino Madonna; pa- 
raneznykia Krilkszczioniszko 
kupeziaus. —F. B.

Bet kada prie Bosforo, luote
lyje nuo kraszto loyijosi su ■ 
Grekiszkom moterems, likos ■ 
pagriebtas per marinius raz- 
baininkus. Ant giliuko auksas , 
ir tavorai likos paslėpti sau- , 
gioj vietoj. Likos nugabentas 
in Egiptą ir fenais parduotas; 
turtingam ponui, kuris apkaus- 
tes ji, įiepe jam prižiurineti 
nikes. Fabio pasiūlė už save di
deli iszsipirkima bet duktė jo 
pono užsidegus meileje prie jo, 
ndpavelino tėvui ji paleisti ant 
liuosybes.

Nematydamas kitokio iszsi- 
gelbejimo, perpielavo savo 
panezius, pabėgo ir sėdės in 
maža luotele, plauke po upe 
Nilu lyg mariu. Po keliu dienu 
didelio vargo, sutiko plauken- 
ti Iszpaniszka laiva, plaukenti 
in Genoa kuris paėmė ji ant lai
vo. Baisi viesulą isznesze laiva 
ant pakraszcziu Delmacijos ir 
fenais susimusze ant povande
nines uolos. Laivas nuskendo 
su žmonimis o Fabio, su virsz- 
žmoniszikom pajėgom, priplau
kė prie kraszto, kur apalpusi 
rado naszle Loreta. Namas jos 
radosi ant pakraszczio mariu 
ir ten liepe savo tarnams ji nu- 
neszt ir stengtis jam visame 
tarnauti ir ji adgaivint.

Drūta kvapsnis rožių ir bal
sas gitaro pabudino Fabio isz 
ilgo miego. Dekavojo jis Lore
tai už iszgialbejima ir jis ma
žiau džiaugėsi isz gyvasties 
kaip pažinimas taip patogios 
moteres. Nuėjo abudu žemyn in 
mirtų darželi, kur F^bio deka
vojo szirdingai už iszlgialbeji- 
ma jo gyvasties.

Po kokiam laikui užklausė 
puikios moteres kokia diena 
yra szio menesio? Aplaikes nuo 
Loretos atsalkyma, inpuole in 
didele nerimastį nes stokavo 
tik vienos paros lyg paženk
lintam laikui ant atidavimo pi
nigu Elėzerui. Ant tuju misliu 
rūpinosi jog iszstatys savo pa
raneznyke ant juoko Žydo ir 
ant nužeminimo duoto žodžio.

Kada Loretai pasakė savo 
rūpesti, toji taipgi, kaipo szlo- 
vintoja Szv. Paneles, susirūpi
no nemažai.

Ne ėjo czionais apie pinigus 
nes tieji jau nuo keliu mene
siu radosi pas bankierius. Bet 
gautis isz Delmacijos in Vene- 

jcija in laika paros buvo nega
limu daigtu.

— O vienok reikia atiduoti 
pinigus, — paszauke Fabio o 
kada tarnas atnesze maiszus 
su dokotais, isztraukes luotele 
ant mariu, indejo stovyla Szv. 
Paneles, padirbta isz medžio 
ir tarė:

— Ponia! Tu už mane pasi- 
ranezinai! Reikia, idant Žydas 
Elezeras rytoj aplaikytu pini
gus. Eina czionais apie, mano 
gera varda ir apie Tavo szlove. 
Ta, ko asz, griesznas žmogus, 

' negaliu iszpildyt, Tu, Žvaigžde}

Prie Najorko nedideliam 
mieste, 

Niudžerzes steite, 
Didelis būrelis gyvena 

Lietuviu, 
Bet tarp ju daugelis nedoru 

moterių.

Ir niekad del ju nepakanka, 
Sueja alų ir guzute traukia, 

Kaip karves maukia.
Isz kipszo malones, 

Atsiranda ir pliovones, 
Taip, moterėlės puikei ' 

apsieina, 
Kaip vyrai in darba iszeina.

In kuopa subėga,
Geria, pliovoja, net geda, 

Uliavoja kaip už geru laiku, 
Nepaisydamos ant likusiu na

mie vaiku.
Prie vyru kabinasi, 

Kaip szuo priesz virėja laižosi, 
Kas tolinus buna nesakysiu,

Tautietes Pralinksmina Musu Amerik oniszkus Vyrukus

Ant south Sea Salų, kur musu AmenkomszKi vyruKai randasi kad apginu ras saias 
nuo Japonu užklupimo, yra pralinksminami per tenaitines moteres ir merginas, kurios 
jiems parengineja tenaitinius tautiszkus valgius ir kad musu kareiviams intikti, szoka isz- 
kiszdamos liežuvi, pagal tenaitini paprotį, kaip tai ant paveikslo matome — puikus pa
linksminimas, ar ne?

Del saves pasiliksiu.
O vyrueziai, ir jus moterėles, 

Auginate sūnelius ir dukreles,
Žinote priežodi: 

Koki tėvai,
Toki'ir ju vaikai.

Kas Nedelia kunigas pamoks
lus garsina,

Puikei mokina, nuo pikto gina, 
Kada ant mirtino patalo 

gulėsite,
Ne viena tart žodi negales, 

Kada in gerkle smala ir siera 
varves, 

Tada vaiku neprisiszauksi,
Ne prieteliu negausi.

SK *

Kas tai gali būti, 
Dzievaž, negaliu iszmanyti, 

Beveik visos bobos, 
Atprato nuo maldos, 

Kaip ant ju apsidairai, 
Tai skaitaneziu ant knygų 

nematai,
O jeigu ir katra ‘knyga turi, 

Supleszyta, be virszu, rodos isz 
szaszlavu isztraukta iszrodo, 

O galėtu duoti puikei apdaryti, 
Pas mano meisteri atsiunsti,

O tada nesisarmatintu, 
In bažnyczia nesztusi. 

Tokiu budu nuo dideliu knygų 
atprato,

Vaiku knygele paima, 
Na ir novos Dievą garbina. 
O asz sakau, kokia knyga,

Tokia ir malda, 
. Viena snaudžia, kita dairosi, 

Žiuri kaip kitos rėdosi, 
Kokia drese, kokia skrybėlė, 
Neužilgio malda isz mados 

iszeis, 
Knyga neszti nereikes.

Moteriukes, na, na, 
Netrukus bus gana...

Bet jeigu kas užmirsztu apie 
Dieva,

Tam ateina sunki diena, 
Pažiūrėkite ant Amerikonkos, 

In Airiszes ar Pagonkas, 
Tosios nesisarmatina knygos 

nesztis,
Nuo Dievo maloniu melsti. 

Kaulykite rūteles, ka sakau,
Ba asz daug ‘žinau, 

Mat, asz kaip sesuo Mikaldos, 
Teisybe pranaszauju visados.

KSF “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

STATES 
SAVINGS 

fBONDS 

AND STAMPS

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

Bondus ir Markes.

Raudonojo Kryžiaus* •
Veikimai Pabrėžia

Maista Mityba

‘~r~''"1Zgį^~;air Tinkamas mais- 
tingumas yra bu- 
tina dalis gyvy- 

/ : z7/|pu bes sziadien.
1 t 'Į/C - * Musu pramonių 

milžiniszka iszdirbyste reika
lauja pilniausiu žmonių pajėgu. 
Pilniausios žmonių pajego rei
kalauja geros sveikatos ir tin
kamas maistas yra būtinai rei
kaliukas sveikatai.

.Žmogus, dirbdamas sziadie- 
nos sunkiose aplinkybėse rei
kalauja maisto, kuris suteikia 
kodaugiausia stiprybes ir rei
kalingu mineralu ir vitaminu, 
kurie pagerina darbo pajėgas.

Raudonasis Kryžius insteige 
savo mitybos skyrių priesz 20 
metu. Praeitais metais szitas 
patarnavimas žymiai iszsivys- 
te, kada daugiau negu 300,000 
szeimininkiu lanke Raudonojo 
Kryžiaus mitybos klases. Ju 
tarpe buvo didelis kaitlius mo
toru svetimos kilmes. Klases 
agi i lankyti kas tik nori ir ga
lima gauti pilnu informacijų 
apie tai isz vietinio Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus.

Raud. Kryžius rado, kad 
maistas yra svarbi dalis pa
szalpos’ darbo karo pabėgė
liams užsienyje. Su karo eiga, 
scena ir pasaka Amerikos Rau
donojo Kryžiaus paszalpos ki
toms tautoms vis keieziasi bet 
maitas yra labai svariu dalis 
paszalpos. Pirmiau Lenkija, vė
liau Ispanija, Francija, Angli
ja ir gaglutinai Kinija. Kada 
žmones aprūpinti arba sveika
tos truKkumai pertraukia pa
szalpos darba, tuoj jis kitur 
buvo vedamas.

Per praeita meta daug pa
szalpos buvo teikiama Soe. So
vietu Respublikoms. Nepaisant 
visokiu pergabenimo keblumu 
daugiau negu už $10,000,000 
reikmenų, maisto, drabužiu, 
muilo ir kitu reikalingu daig
iu buvo pasiunsta in Alliance 
of Red Cross ir Red Crescent 
Societies. Kada pergabenimas 
pagerės, tikima, kad paszalpa 
Rusijos žmoniems pasidaugins.

Vidur-rytuose invairiais bu
dais paszalpa buvo teikiama 
Lenku ir Greku moterems ir 
vaikams. Tukstancziai vis te
bėra pabėgėliu stovyklose. Kiti 
tukstancziai perkelti in Pietų 
ir Rytu Afrika, kur jie randa 
naujas szaknis, tonais jie valo 

j žeme, insteigia mokyklas, baž- 
nyezias ir bendrai pradeda nau
ja gyvenimą. Apart maišto, me- 
jdikaliszku ir-mokyklos reikme
nių Raudonasis Kryžius nese- 
nei iszsiunte 500,000 drabužiu 

jin Egiptą del iszdalinimo tarpe 
jsziu pabėgėliu. Juos pagamino 
Raudonojo Kryžiaus savano
riai darbininkai per visas 
Jung. Valstijas.

Praeita žiema ir pavasari, 
pienas, Alijantu valdžių paru- 

| pintas, buvo iszdalintas vai- 
jkams vietiniu ir Europos gy
ventoju, kurie gyveno Franci- 
jos ir Italijos vietose Sziaures 
Afrikoj. Szitas svarbus veiki
mas buvo patęstas ligi buvo ga
lima normaliai tiems vaikams 
pieno pristatyt. Amerikos Rau
donasis Kryžius taipgi parūpi
no tukstanezius kaldru, drabu
žiu ir kūdikiams reikmenų.

Medikaliszkos reikmenys per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
buvo iszdalintos po priežiūra 
International Red Cross Com
mittee Belgijoj, Jugoslavijoj ir 
Grekijoj ir panaszus patvarky
mai padaryti del Lenkijos, Nor
vegijos ir Olandijos.

American Red Cross Hqts., 
Wash. D. C.

NEVOS TEISYBE

ĄTEINA Žydas mekleris pas 
kunigą vikara del kurio pri

statinėjo cigarus, tabaka, ge- 
rymus ir ta viską ka tik vika
ras panorėjo. Žydas buvo užsi- 
ti'kejas kaipo didžiauses gimi
ne ir sako:

— Jegamastie, bukie taip 
geras, paskolink man szimta 
rubliu nes turiu užmokėti in*
dvara praponacija o dabar tiek 
negaliu sugraibyt.

Vikaras savo prieteliui Žy
deliui, davė szimta rubliu o 
Žydelis tuojaus iszbego.

Už valandos ateina prabasz- 
czius ir kalba:

— Ko buvo Irszkus pas tave ? 
Ar gal atsisveikint?

— Ne, buvo pasiskolint pi
nigu ant užmokėjimo prapona- 
cijos. Daviau jam szimta rub
liu, ‘žadėjo netrukus atiduot.

— Ar szitaip? — tarė juokda
masis prabaszczius, — o-gi jis 
szianaikt pleszkes in Amerika, 
gal tu, kunige, apie tai nežino
jai? .

Vikarui net pilve nudiegė 
iszgirdes tokia baisia naujiena. 
Tuojaus nusiuntė tarna pas 
Irszku idant tas kogreieziausia 
pribūtu pas ji. Žydas ateina o 
kunigas vikaras prakalbėjo:

— Ar žinai ka, Irszkau, asz 
tau daviau neteisinga szimt- 
rubline bnmaszka, atiduokię ja 
man, asz permainysiu ant ge
ros bumaszkos, nes da sau ir 
man beda padarysi!

— Uj, tam mano Sore, tai ne 
pats velnes neprigaus, kaip 
parnesziau namo ir parodžiau 
Sorei, tai kaip ji tik paėmė in 
rankas, tuojaus pažino kad tam 
bnmaszka yra netikras pinigas, 
ome, ir inmete in pecziu ir su
degino.

Vikaras nutirpo, pasikasė 
galva ir paszauke:

— įSvindelis esi ir gana. Ne- 
reikejo tau deginti jos.

Nuo to laiko daugiau neseb- 
ravo vikaras su Žydu ir atsi
rado Katalikas, kuris viską 
pristatinėjo vikarui ko reika
laudavo.

t*- Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
taikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
S AULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa,
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Žinios Vietines
—■ Utarninke 'Szv. Laurea

to, muczelninko.
—• Subatoje pasninkas. Ne

dėlioję pripuola Katalikisz'ka 
szvente, Ėmimas In Dangų Pa
nos Marijos arba Žoline.

— Prezidentas Lietuvos An
tanas Smetona pribus in Malia- 
noju Petnyczioje, kuri pasitiks 
daugelis žmonių prie Mansion 
House lietelio ir ji pasveikins 
kaipo garbes sveezia.

■f Alicija Szukaitiene, myli
ma pati Juozo Szukaiczio, 
sztorninko, 21 E. Pine uly., 
kuriai buvo padaryta operaci
ja praeita sanvaite, Gerojo Sa- 
maritono ligohbuteje, Pottsvil- 
leje, mirė Sukatoje apie pu
siaunakti. Nusiminė ‘žmones 
taip staigia mirezia geros 
drauges, motinos ir paezios, 
kuri visame prigialbejo savo 
vyrui. Velione gimė Szenado- 
ryje, buvo draugisžko budo mo
tore ir prigulėjo prie Skulkino 
Lietuviu Moterių Draugisžko 
Kliuibo, kurio nares ja atlankė 
Panedelio vakara, atsisveikin
damos su ja ant amžinos kelio
nes. Velione paliko dideliam 
nuliudime vyra Juozą, sunu 
Juozą, kuris randasi Ameriko- 
niszkam laivyne ir nesenei su- 
gryžo isz Australijos ant trum-

ilga laika. Jo pati mirė daug 
metu aldgal. Paliko sekanezias 
gimines: Juoziene Birbiliene, 
isz St. Clair, broli Bena, isz 
Port Carbon ir Viktoriu isz 
Cleveland©. Palaidota Panede
lio ryta isz Želionio graboriaus 
ruimu, su apeigomis Szv. Szir- 
dies Jėzaus Lietuviu bažny- 
czioj ir palaidota ant vietiniu 
kapiniu.

Minersville, Pa. f Magdale
na Lapinskiene, 427 Lytie uly., 
mirė Seredoje 4 d. Rugp., na
mie, po tėvais vadinosi Striu- 
baliute, paėjo isz Sasnavos pa- 
rap., kaimo Aukszosios. Paliko 
vyra, Juozą, 6 vaikus, Ona Mi- 
luszauskiene, mieste, Joną 
Long Beach, Calif., Marijona, 
kuri randasi WAC, moterių 
kariuomenėj, Indianapolis, In
di jano j, Juozą, kuris yra karei
viu Australijoj, Vincą, Alasko- 
je, laivyne, Jeramina namie, 3 
anukus ir ketures seseres. Pa
laidota Panedelyj 9 d. Bugp., 
su bažnytinėms apeigoms. Gra
borius A. Valinskas laidojo. 
Velione prigulėjo prie Szv. Ba- 
žaneziaus, Maldos Apasztalys- 
tes drauguviu ir S.R.K.A. 24 
kuopos.

Kiek Parduota Karisz- 
ku Czedinimo Bonu

Pennsylvanijoj

Naujas Budas Prikėlė Japoniszka Atmintis BUCZKIS SUTAIKĖ I

pos vakacijos bet in laika pa
matyti, nors trumpai, gyva sa- 
yo mylima motinėlė, taipgi sū
nūs Jurgi ir Edvardą, kaipo ir 
motina Stanaitiene, broli Ka
zimiera, Detroite, seseres Ma
re Kalediene, mieste, Julija 
Zakarevicziene, Shenandoryje, 
ir Agnieszka Traskauskiene, 
mieste ir daugeli giminiu. Lai
dotuves atsibus Seredoje su 
apeigomis Szv. Juozapo baž- 
nyezioje kurioms užsiėmė gra
borius L. Traskauskas.

— Ponstva Jonai Služelei, 
605 W. Mahanoy Avė., aplaike 
žinia nuo savo sunaus Ikapra- 
liaus Franciszko buik jis pasek
mingai atplaukė in Anglija.

— Ant pardavimo, Nami
nei Rakandai [forniezei] bus 
parduoti pigei. Atsiszauki'te 
pas Rozalia Povilaitiene, 1239 
East Centre uly., mieste.

— Sukatos nakti likos su
rastas negyvas lovoje, name 
kur jis radosi ant kurdo Beth
lehem, Pa., kur jisai dirbo, 
Vincas Križanauskas (Ken
ney), 422 E. Mahanoy Avė. Ve
lionis paliko paezia ir kėlės 
dukteres kaipo ir viena broli Lehigh 

Mikola, Universal, Ind. Lavo
nas bus parvežtas in jo namus 
isz kur bus palaidotas Ketver
ge. Graborius L. Traskauskas 
laidos.

—■ iSziomis dienomis lankė
si senos gyventojos Maha.no- 
jaus, ponios Mare Vitkauskie
ne su duktere Anele Maciulevi- 
eziene, isz Brooklyn, N. Y. 
Taįpgi jos atlankė redakcija i ''
“Saules” nes ponia Vitkaus-į Somerset ... 

kiene yra musu sena skaitytoja ;Sulllvan •• • •
. i Susquehanna

per daugeli metu. Taipgi Tau-j Tioga ...........
kesi pas Juozus Dumkus ant;Union ..........

514 W. Pine uly.

Rugpiuczio (Aug.) Men. 1943 
(E—War Savings Bonds)

Pavietas
Adams ... 
Allegheny . 
Armstrong 
Beaver . . . 
Bedford .. . 
Berks .........
Blair .........
Bradford . 
Bucks .... 
Butler . . . . 
Cambria . . 
Cameron . . 
Carbon . . . 
Centre .... 
Chester . . . 
Clarion . . . 
Clearfield . 
Clinton . . . 
Columbia .. 
Crawford . 
Cumberland 
Dauphin . . 
Delaware .. 
Elk ..............
Erie ...........
Fayette . . . 
Forest ... . 
Franklin . . 
Fulton .. . . 
Greene . . . 
Huntingdon 
Indiana . . . 
Jefferson . 
Juniata . . . 
Lackawanna 
Lancaster . 
Lawrence . 
Lebanon . .

Luzerne ............
Lycoming .... 
McKean ...........
Mercer ..............
Mifflin ..............
Monroe ............
Montgomery . . 
Monitour .........
Northampton . 
Northumberland 
Perry................ .
Philadelphia . . 
Pike ...................
Potter ..............
Schuylkill .........

Kiek

New Philadelphia, Pa. — Ne- 
delioj po piet buvo laikytas 
koncertas svetainėje Szv. Szir- 
dies Jėzaus Lietuviu parapijos, 
kuriame dalyvavo vietinis pa
rapijos choras, vaiku ir vyru 
chorai. Koncertas buvo pasek
mingas kuriame dalyvavo dau
gelis žmonių.
t Juozas Stoczkus, senas 

gyventojas szio miestelio, mirė 
praeita Petnyczia ligohbuteje 
Schuylkill Haven, sirgdamas

Venango .. . . 
Warren .........

Washington .. 
Wayne ......... .
Westmoreland 
Wyoming . . . 
York ..............

Viso ..........

$ 115,909
.11,321,620 

347,352 
. 1,039,578 

92,283 
. 1,223,181 

551,578 
198,292 

.. 523,300
. 525,178

799,332 
60,703 

207,760 
187,015 

. 597,059
. 126,516 

247,933 
. 115,429

345,019 
406,838 
379,680 

. 1,086,674 

. 2,691,171 

. 150,841

. 1,649,892 
709,544 

23,743 
. 289,431

17,199 
99,626 

100,240 
191,361 
134,153 
39,562 

. 1,026,220 
. 975,190

572,441 
282,338 
776,445 

. 1,793,614 
493,346 
213,073 

. 733,055

. 228,716
138,625 

. 1,765,636 
65,600 

. 2,358,672 
468,549 

12,250 
.15,789,177 

9,716 
40,037 

822,159 
45,557 

196,481 
15,625 
84,026 

116,009 
56,038 

238,120 
327,115 
984,152 

87,955 
1,585,781 

39,253 
1,163,977 

60,100,000

Detroit, Mich. — Nedėlios 
vakara sudege Pennsylvania 
Salt Co. dirbtuve, kuri padare 
bledes ant milijono doleriu.

Winslow, Anglija — Dide
lis eroplanas nukrito ant kelio
likos namu lužmuszdamas 14 
žmonių ir daug sužeidė.

mo Moteres Isz Lovos
Chicago, Ill. — Juozas Klo- 

novski iszrado nauja būda ant 
prikėlimo savo szeimynos isz 
ryto idant jam pagamintu pus- 
ryczius. Juozas sukurdavo ug
nį po lova moteres ir dukters, 
paskui su asztriu szepecziu jas 
bružydavo. Sudžia nusiuntė 
Juozą in pamiszeliu narna idant 
daktarai isztyrinetu jo protą 
nes kaip sudžia sake, sveiko 
proto žmogus nenaudotu tokio 
budo ant prikėlimo isz lovos 
moteres ir dukters. O gal nelai
mingam žmogeliui nubodo pa
ežiam gamintis pusryczius kož- 
na diena.

Pergulėjo Tris Naktis 
Su Negyvu Vyru

Lansing, Mich. — Tris die
nas adgal mirė czionais Jokū
bas Milton bet apie tai nebuvo 
praneszta valdžiai. Velionio 
pati visai nesibailino lavono 
nes su juom perguleo per tris 
naktis. Taji ryta motere bandė 
pabudint savo vyra o kada ta.- 
sai jai nieko neatsake, užsiėmė 
ji savo naminiu darbu, many
dama kad jos vyras sirgo nes 
jau buvo 82 metu amžiaus. Tik 
ana diena, nerimaudama apie 
liga savo vyro, pranesze apie 
tai daktarui, kuris jai iszaisz- 
kino buk jos vyras yra mires 
jau nuo trijų dienu.

Ka Raszo Szvedijos 
Laikraszcziai Apie Ne

laiminga Lietuva
Washington, D. C. — Pagal 

aplaikytas žinias per kariszka 
bjura czionais isz Szvedijos, 
bjuras iszreiszke savo nuomo
ne, apie atstatyma Lietuvos po 
iszgujimui Vokiecziu isz tenais 
ir turės užtektinai darbo per 
deszimts metu pakol ji vela at
sistos ant kojų. Sziadien Vokie- 
cziai užgriebė viską Lietuvoje, 
padare dideles bledes isznai- 
kindami girrias ir ukes, pini
gus naudoja be jokios vertes, 
geriausius laukus paskyrė sa
vo tautiecziams, maisto randa
si tik puse tiek kiek priesz tai o 
likusi maista siunezia in Vokie
tija. Lietuviams rustai uždrau
sta keliauti in kur kitur. Žo
džiu, didelis prispaudimas szia
dien vieszpatauja visoje Lietu
voje per Vokieczius.

Szitas suteszkintas kaszkie- 
tas (helmet), kuri laiko Ki- 
niszkas kareivis, prigulėjo 
prie Japoniszko kareivio, 
vienas isz 40,000 kareiviu 
kurie užklupo ant Chungking 
bet likos atmuszti per nar
sius Kinczikus.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Sudžia Nubaudė Porele 
Pasibucziuot, Susitai
kyt ir Važiuoti Namo

Yonkers, N. J. — Pas ma- 
gistrata Jacobs atsibuvo pu!-1 
jkus susitaikymas poreles Au-I 
gusto ir Elenos Ruthers. Pa-' 
cziule apskundė vyra kad jis 
jai neduodavo pinigu ant pra- 

jgvenimo ir kerszino ja nuszau- 
ti. Vyras užginezino pacziules 
užmetinejimus iszsikalbeda- 
mas sekaneziai:

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Paskirstymas Maisto
Mėsos ir tauku: — Raudoni

ženklelei su litaroms T, U ir V, 
knygutėje nr. 2 yra dabai’ geri 
o ženklelis W bus geras nuo 
Rugp. 15 d. ir visi pasibaigs 
Rugp. 31 d.

Maistas bleszinese: — Mėly
ni ženklelei N, P ir Q, knygų- 
teje nr. 2 .pasibaigia Rugp. 7 d. 
Ženklelei R, S ir T yra geri 
iki Rugs. 20 d.

Kava: —Daugiau nereikia 
naudoti ženkleliu ant pirkimo 
kavos nes jau pasibaigė Liepos 
29 d., ir galima gauti kada tik 
norite.

Cukrus — Ženklelis nr. 13, 
knygutėje nr. 1 yra geras ant 
penkių svaru cukraus lyg Rug
piuczio 15 d. Ženklelis nr. 14 
bus geras nuo Rugp. 16 d. ant 
penkių svaru cukraus ir pasi
baigs Spalio 31 d. Ženklelei 15 
ir 16 yra geri ant penkių svajai 
cukraus kožnas, del sudėjimo 
vaisiu in bonlkas ir bus geri lyg 
31 d. Spalio.

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
Spalio 31 d.

Szirdinga Acziu Visiems!
Mes, žemiau pasirasze Kan

didatai, ant Republikoniszko 
Tikieto Schuylkill Pavieto, de- 
kavojame visiems musu prie- 
teliams ir pažintamiems, kurie 
pasirasze ant musu Peticijos. 
Norime iszreikszt musu Pade- 
kavone szitokiu budu ir busi
me už tai dėkingi.

Mes prižadam del gyventoju 
Schuylkill Pavieto teisinga, ge
ra ir paezedžia administracija

“Guodotinas sudžia: pirmu
tini menesi, kada parnesziau 
namo mano užmokesti, 90 do
leriu, atidaviau visa užmokesti 
savo paežiai isz kurios iszda- 
viau tik 30 centu ant tabako ir 
paperosu. Mano paeziule taip 
tuomi inirszo kad mane iszva- 
dino kuobjauriausia kad iszda- 
viau be jos pavelinimo 30 cen
tu. Nuo tos dienos mane jau 
daugiau nebueziavo.”

Sudžia, iszklauses Augusto, 
atsiliepe in paeziule: “Ar tu 
myli savo vyra? “Žinoma, kad 
ji myliu.” “O tu, Auguste, ar 
damyli savo paeziule?” “Sziur 
kad ja myliu karsztai, nors ji
man jau gana dagriso.” Tada
sudžia paliepė jiems pasibu- 
cziuoti ir važiuoti namo ka ir 
iszpilde su noru ir iszeidami
viens in kita meilei szypsojosi.

Geras Iszsikalbejimas
Tūlas kunigėlis mėgo sau 

patraukti isz bonkutes, labai 
tankei, o kad turėjo gero 
“sztopo,” ir nenorėdamas 
idant vargonininkas jam pa
dėtu iszgert, užsidarydavo 
pakajuje ir pats gerdavo o 
ant bonkos prilipino kortele 
su paraszu jog tai yra “tru- 
cizna.” Karta vargoninin
kas atėjo in kuknia ir dasi- 
prates ka kunigėlis padare, 
nes turėjo gera nosi del uos
tinio “sztopo,” patraukė ge
ra gurkszni isz bonkos, kad 
sztai pasirodė durysia kuni
gas.

— Del Dievo szvento, ka 
tu darai?! — suriko kunigas 
rustai—argi nematai kad to
je bonkojei randasi trucizna!

— Taip jegamasteli, ži
nau labai gerai bet kaipo 
tavo isztikimas tarnas, no
riu mirti drauge su tavim!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Moteres Laivores Apvaikszczioja Pirmas Sukaktuves

Moteres-laivores, prigulinezios prie WAVES, ana diena apvaiksztinejo savo pirmu
tinio meto sukaktuves, nuo kada likos investa toji szaka moterių. Tosios moteres lavina
si kariszkam moksle visose szakose ir prigialbineja kareiviams visame. Trecziam paveiks
le yra sukrauti parasziutai kuriuos naudoja lekiotojai ir juos parengineja del eroplanu.

G. E. GANGLOFF 
Judge of Orphans Court

PHILIP EHRIG and 
ALVIN E. MAURER 

Commissioners
HERBERT NOAKES 

Prothonotary
GEORGE SCHAFER 

Clerk of Courts
DR. W. T. FEDKO 

Coroner

NEMATAU -
- NETIKIU

jeigu busime iszrinktais. Taip
gi prižadame musu Prezidentui 
Suvienytųjų Valstijų ir Guber
natoriui Pennsylvanijos pri- 
gialbeti j u administracijoj ir 
sumazyt kasztus szios kares, 
kad žmoniems palengvint kiek 
galima. Balsavimas ant Kan
didatu atsibus, Utarninke, 
Rugsėjo [Sept.] 14 d., 1943, o 
už jusu balsus busime szirdin- 
gai dėkingi.

JOHN E. BEDDOW
Register of Wills

ELMER MC’SURDY
Treasurer

HARRY WATERS
Recorder of Deeds

CHARLES A. GRAEFF
Controller

HOWARD LYNCH ■/
County Surveyor

■•“’t

^EDEJO po medžiu pavėsyje,
Ibu Hallah, mokintas ir di

delei szviesus derviszas (dvas- 
is'zkasis) ir mokino apie save 
susirinkusia jaunuomene ir stu
dentus, kurie nuolatos uždavi
nėjo jam naujus klausymus ir 
ant visko gavinejo atsakymus.

Tame prisiartino keli jauni 
iszdykeliai, turtingu tėvu vai
kai ir pradėjo isz senio szan- 
dint.

Ibu Hallah tylėjo vienok in- 
irszes tuom EI Zoridas, vie
nas isz tu tinginiu paszauke:

— Jeigu jau taip labai esi 
protingu, Ibu Hallah’g, tai man 
ant trijų mano klausymu atsa- 
kykie. Pirmiausia: Sakai yra 
Dievas? Juk ne tu, ne asz, ne 
kas kitas Jo nematė o ko ne
matau, in tai netikiu. Toliau — 
del ko žmogų gazdina bausme 
už jo darbus? Juk kaip Dievas 
žmogų sutvėrė, tai taip turi ir 
clary tie ir niekas tiesu neturi ji 
baust, Ant galo: iszde'kia man,
kokiu budu gali velnes kenst 'bėjo sudžius, tai del pliovoto-

apsakyt ir druezei skundėsi jog 
jam labai galva nuo metimo 
grumsto skauda.

Kada pabaigė, Ibu Hallah’as 
paglostęs savo ilga barzda ir 
nusiszypsojas tare in sudžia:

— Pone, suvis neturėjau mie- 
rio užgaut EI Zorida, idant 
jam sopuli užduot. O kad norė
jo to, tai daviau ant jo užklau- 
syimo atsakyma.

Katrie radosi pas sudžia, vi
si ant apskundato sužiuro.

— O sūdžiau, — kalbėjo to
linus derviszas — kaipgi Ei 
Zoridui gali galva skaudet? 
Na, ar matai taji skaudejima? 
Asz ir-gi nematau. O ka nema
tau, in tai netikiu. O toliaus: 
kaip gali mane priesz suda 
statyt už tai? Turiu taip daryt 
kaip darau ir niekas manes už 
tai nubausti negali. O ant galo: 
ar-gi ne mus visus Allah’as 
(Dievas) isz žemes sutvėrė. 
Juk asz, tik grumstele žemes 
mecziau ant EI Zorido. Ar-gi 
žeme gali kakenkti žemei?

— Turi teisybe, Ibu Hallah, 
kuris turi didele iszminti ir ant 
'bausmes nenupelnijai — kal-

peklos ikanezias, jeigu pagal 
“korana” (Mahometu Kata- 
kizma) kūnas jo susideda isz 
ugnies? Ar ugnis gali ugniai 
kenkt?

Ibu Hallah da tylėjo o EI Zo
ridas juokdamasis nuolatos sa-

jaus davei prigulinti atsaky
mai

vo (klausymus paantrinejo.
Tada derviszas pasilenkęs 

paėmė kieta nuo žemes grums
teli, mete tam iszdykeliui sma
giai in galva, jog net jo apvy
niotas nuo galvos nupuolė.

Kada EI Zoridas atsipeikėjo 
nubėgo su savo draugais pas 
sudžia (kadi) ir apskundė Ibu 
Hallah’a.

Bet sudžia buvo protingu ir 
teisingu žmogum ir nenorėjo 
nubaust derviszo, kol neisz- 
klausys jo, nusiuntė paszaukt 
ji-

EI Zoridas turėjo da viską

Daugiau Gailėjosi Pa 
talu Ne Kaip Paezios

Brooklyn, N. Y. — Leonas 
Ryszkievicz nemažai nudžiugo 
kada sugryžo namo ir da,girdo 
nuo kaimynu buk jo paeziule 
iszpyszkino in svietą su burdin- 
gierium. Butu jam davės da 
kelis dolerius priedo už paėmi
mą nuo jo “kaltūno,” bet bai
siai užpyko ant poreles kad jie 
paėmė su savim patalus ku
riuos jis atsivežė isz tėvynės. 
Nuskriaustas vyras pasakė: 
“Juk paežiu galiu surasti dau
giau bet tokiu patalu jau netu
rėsiu kokius atsivežiau isz tė
vynės. ’ ’

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

ISTORIJE apie Gres°riu’» 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.


