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Anglinis Straikas Pasibaigė-v

]sz Amerikos
Amerikoniszki Karei
viai Aplaikys 15 Milijo
nu Kalėdiniu Pakeliu
Washington, D. C. — Szi

met ant Kalėdų Amerikoniszki 
kareiviai, kurie randasi tar- 
nystoje po visas dalis pasaulio, 
aplaikys net 15 milijonu Kalė
diniu pakeliu. Tas parodo kad 
prietelei ir gimines tuju karei
viu iszsiuntinejo po puse mili
jono tuju pakeliu per menesi.

Tieji pakelei buvo siunczia- 
mi nuo 15 Juniaus lyg 15 d. Ok- 
toberio, idant kareiviai juos 
aplaikytu in laika ir ant tojo 
paliepimo gimines ir pažysta
mi pasinaudojo isz laik.

Biblija Iszgialbejo 
Jam Gyvasti

; Camp Dix, N. Y. — Szio j e 
karėj e kaipo ir praeitoje, bib
lija iszgialbejo gyvasti ne vie
nam kareiviui, jeigu toji szven- 
ta knygele randasi prigulin- 
czioje vietoje, tai yra, prie 
szirdies.

Nesenei sugryžes isz Angli
jos kareivis, Walter Sanford, 
turi kruvina ir skylėta maža 
biblija kuri jam iszgialbejo gy
vasti. Muszyje su Vokiecziais, 
Vokiszka kulka pataikė jam J 
tiesiog in vieta kur radosi jo 
szirdis bet kiszenukyje jis tu
rėjo maža biblija nuo motinos 
kuri sulaikė kulka ir pasiliko 
knygoje. Sanford už jokius pi
nigus neatsiskirtu su savo bib
lija kuri jam iszgialbejo gyvas
ti. 1 »■■■ "■ ——
Žydu Rabinas Parvežė 
Mirsztancziam Kata- 

likiszka Kunigą
Toledo, Ohio — Charles 

Douglas, inžinierius ant pasa- 
žierinio trūkio likos baisei su
žeistas laike susidūrimo trukiu 
arti czionais. Inžinierius buvo 
Kataliku ir szaukesi Katali- 
kiszko kunigo. Kas tokis nubė
go pas Žydu rabina papraszy- 
damas idant tasai pribūtu pas 
mirsztanti. Kada tasai pribu
vo, mirsztantis pažino, kad tai 
ne Kataliku kunigas. Rabinas, 
ilgai nelaukdamas, szoko in au
tomobiliu ir nuvažiavo in arti-i 
ma miesteli 16 myliu tolumoj 
kur gyveno Katalikiszkas ku
nigas Rev. P. Malley. Kada pri
buvo pas mirsztanti, tas jau 
buvo negyvas deszimts minutu 
bet kunigas davė jam paskuti
ni patepimą ant amžinos kelio
nes. Rabino pasiszventimas del 
Kataliko yra pagirtinas per vi
sus gyventojus tosios apielin 
kės. Sztai pavyzdis meiles savo 
artimo.

Daktaro Ofisas Alaskoje KARE

Szitas Amerikoniszkas kariszkas daktaras, neturėda
mas savo ofiso, sėdi lauke ir peržiūri Alaskos vaikus ir 
jiems duoda sveikatos patarimus. Paveikslas likos nu 
trauktas artimomje Ketchikan kaimelio. Gyventojai susi
renka isz visos aplinkines ant rodos, kada daktaras pra
deda savo darba.

14 Metu Kareivis Apsi- 
pacziavo Su 13 Metu

Mergaite

Denver, Colo. — Thomas 
Harris, kuris instojo in laivy
ną, turėdamas tik 14 metu ir 
dalyvavo musziuose prie salos 
Midway, apsipacziavo su 13 
metu mergaite bet jo motina 
pasiprieszino priesz tai ir užve
dė teismą juos perskirt.

Kada aficierei dažinojo kad 
Harris turi tik 14 metu, pasirū
pino apie jo paliuosavima nuo 
tarnystes. Vaikas, sugryžes in 
Denver, susipažino su kokia tai 
13 metu amžiaus Erna Pfost ir 
in kėlės dienas po tam apsipa
cziavo. Mergina pasakė kad 
Thomas jai apsuko galvele ka
da jis pradėjo jai apsakinet 
apie savo galinguma ir kaip jis 
kovojo laike tojo muszio. Ne
galėjo ji atsisakyt jam ir iszte- 
kejo už jo.

400,000 Maiszu Kavos 
Del Amerikoniszku

Kareiviu

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Prezidentas Brazilijos, Getulio 
Vargas, ypatiszkai prisakė 
kad 400,000 maiszu geros kavos 
butu nusiunsta del Ameriko
niszku kareiviu, tarnaujaneziu 
ant visu kares lauku, kaipo do
vana nuo Brazilijos sklypo.

Ta j a dovana priėmė vardan 
kareiviu pulkininkas Henry 
Walker ir kiti virszininkai su 
padekavone, vardan Ameriko- 
niszkos valdžios.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pacztas Pabrangs
Washington, D. C. — Pacz

tas ketina pakelti kaina ant vi
sokiu siuntimu per paczta 
kaip laiszkus isz miesto pakels 
ant 4 centu, vietinius ant 3 cen
tu, per eroplanus nuo 6 lyg 8 
centu. Tokiu budu valdžia ke
tina surinkti ant meto daugiau 
kai du bilijonus doleriu ant 
vedimo kares. Ant laikraszcziu 
pasiliks toji pati mokestis.

3 Butlegerei Užgriauti 
Po Žeme Per 52

Valandas
Shamokin, Pa. — Užgriauti 

anglinėje skylėje, trys butlege
rei perbuvo joje per 52 valan
das pakol juos iszkase isz tojo 
gyvo grabo. Tieji, kurie buvo 
užgriauti yra: Nikolas Logush, 
Jokūbas Merena ir Teodoras 
Haroszak. Visi likos nuvežti in 
ligonbute ant gydymo. Visi 
dirbo anglinėje skylėje mieste
lyje Excelsior, tris mylės nuo 
czionais. Ant žinios nelaimes, 
subėgo kiti anglekasei ir per 
52 valandas dirbo be pasilsio 
pakol visus surado gyvus.

Szimet Sunaudota 
Mažiau Gerymu

Washington, D. C. — Szimet 
sunaudota mažiau visokiu svai- 
ginaneziu gerymu ne kaip pra
eita meta. Szimet isztraukta isz 
valdiszku magazinu visokiu 
gerymu 7,675,789 galonai o 
praeita meta tam paežiam lai
ke isztraukta 15,143,056.

Valdiszkuose magazinuose 
da randasi užtektinai visokiu 
svaiginaneziu gerymu ant sep
tynių metu.

Vokiecziai Naikina
Savo Eroplanus

Algiers, Afrika — Artimoje 
Bastia likos surasti trys dideli 
eroplanai su 112 Vokiszkais ka
reiviais kurie leke ant kares 
lauko bet Vokiecziai, matyda
mi kad neiszsisaugos nuo Alli
jentu patys sunaikino eropla
nus drauge su kareiviais. Liku- 
cziai sunaikintu eroplanu likos 
surasti per Angliszkus karei
vius ir lavonai kareiviu.

Vokiecziai Pardavinėja 
Lenkams Savo Gink

lus Ir Mandieras
London — Vokiszki karei

viai Lenkijoj bėga isz savo pul
ku prie pirmutines progos, 
pardavinėdami Lenkams savo 
ginklus ir mandieras, pagal ap
sakymą tūlo Žydo kuris pribu
vo slaptai in Anglija. Tasai 
Žydas vadinasi Juozas Klo- 
novski bet tai ne yra jo tikra 
pravarde nes jo pati ir dukrele 
da pasiliko Lenkijoj.

Sake jis kad Vokiecziai no
ringai pardavinėja savo kara
binus, revolverius ir mandieras 
už gerus pinigus, Lenkiszkiems 
pasikeleliams. Už karabina ap- 
laiko po 80 doleriu, už revolve
ri 40 doleriu o už mandiera po 
20 doleriu, kurie Lenkams la
bai prisiduoda.

Vokiecziai Sunaikino
28 Kaimelius Jugo

slavijoj
Kairo, Egiptas — Badai Vo

kiecziai isz kerszto nužudė 
tukstanezius gyventoju, mote
rių, vyru ir vaiku kaipo ir ka
reivius Jugoslavijoj, už tai, 
kad Jugoslavai pritarė patri- 
jotui generolui Mihailovieziui, 
kuris yra vadu Jugoslaviszku 
pasikeleliu ir sudegino 28 kai
melius, drauge su j u gyvento
jais. Tokiu budu Vokiecziai 
iszžude daugiau kai 5,000 Ser
bu ir Jugoslavu.

Amerika Padirbo 8,362 
Eroplanus Spalio Men.

Washington, D. C. — Karisz
kas ministeris Nelson apreisz- 
ke buk Spalio (Oct.) m., fabri
kai padirbo net 8,362 visokius 
eroplanus, tarp tu padirbta 
daugelis sunkiu bombiniu ero
planu. Daugelis isz tu oriniu 
maszinu bus nusiunsta musu 
Allijentams.

fcvF “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti- 

| jose, $5 kitose Vieszpatystese.

1,000 Eroplanu
Bombardavo

V okietij a
Fabrikai Ir Namai Likos Sunai
kinti, 5 Amerikoniszki Ero
planai Suszaudyti; Allijentai 
Tiktai 70 Myliu Nuo Rymo;

Rusai Paėmė 80 Miesteliu
Anglinis Straikas Pa
baigtas Ir Darbininkai 

Sugryžo Prie Darbu
Washington, D. C. — Jonas 

Lewis, prezidentas anglekasiu, 
atszauke straika ir paliepė an- 
glekasiams sugryžti prie savo 
darbu, po užbaigimui pasek
mingo posėdžio su operatoriais 
aplaikia padidinimą mokesties.

Mokestis likos pakelta nuo 
15 lyg 45 centu ant tono bet tas 
gali būti permainyta. Ne visi 
isz 530,000 anglekasiu sugryžo 
prie darbu nes ne visi sutiko 
ant tuju iszlygu.

Broliukas Perpjovė
Kūdikiui Gerkle

Montgomery, Ind. — Kada 
motina iszejo laukan palikda 
ma du vaikus namie, keturiu 
metu kūdikis, priejas prie savo 
mažo broliuko kuris gulėjo vy- 
geje ir su mesininkiszku peiliu 
perpjovė mažiuleliui gerkle ku
ris mirė tuoj aus. Kūdikis turė
jo asztuoniu menesiu amžiaus. 
Mrs. Ada Roggers, motina vai
ku, net apalpo, kada pamate 
kraujuose mažiuleli ir sziadien 
nuo persigandimo guli ligon- 
buteje.

Motina Pardavė Savo 
Dukteria Už $2,000
Piedmont, Ore. — Laike teis

mo czionaitiniam sude, iszejo 
in viršų sekantis atsitikimas:

Motina Irmos Fennley, 15 
metu mergaites, pardavė ja 
Henrikiui Elsman, už du tuks
tanezius doleriu bet svodba ne
atsibuvo ir sziadien Elsman 
neteko pinigu ne jaunamartes. 
Elsman apskundė motina idant 

! sugražintu jam pinigus o moti
na apskundė Elsmana už suža- 
gejima jos nepilna-metes dūk 
reles ir teismas atsibuvo szio- 
mis dienomis bet da nepasi
baigė.

LONDON — Tūkstantis Allijentu dideliu 
bombiniu eroplanu užklupo kaip viesulą ant 
didelio miesto Wilhelmshaven, kuriame radosi 
dideli fabrikai kurie likos sulyginti su žeme o ir 
daugelis namu bet isz tosios keliones penki Al
lijentu eroplanai nesugryžo. Amerikonai su- 
szaude 30 Vokiszku eroplanu. Vokiecziai Itali
joj turėjo trauktis adgal isz savo pozicijų nes 
jiems buvo per karsztas susirėmimas su Allijen- 
tais kurie randasi apie 70 myliu nuo Rymo. Dau
gelis Vokiecziu likos užmuszta ir paimta in ne
laisve. ;

Rusai jau randasi 19 myliu nuo svarbaus 
miesto Khersono, paimdami 80 miestu ir mies
teliu. Vokiecziai czionais panesze dideles ble- 
des. Rusai apsiaubė 90,000 Vokiecziu prie Pe
rekop suspaudos isz kuriu 2,000 likos užmusz
ta ir 6,000 paimta in nelaisve, daugelis tanku ir 
visokiu ginklu taipgi likos paimta. Vokiecziai 
iszsisklaiste in visas szalis, bėgdami in sauges
nes vietas.

Japonai taipgi aplaike smarku ypa nuo 
Allijentu ant Rabaulo, Naujoj Britanijoj kur pa
skandino keturis kariszkus laivus ir likos su- 
szaudyta 67 Japonisžki eroplanai bet 19 Allijen
tu eroplanu nesugryžo.

Rumunijoj likos sunaikinta daug kariszko 
materijolo ir užmuszta daug žmonių prie rube- 
žiaus laike musziu.

Penkta Allijentu armija už
ėmė svarbu kelia prie Teano 
ant kalno Masico, paimdami 
penkes mylės kariszko lauko. 
Allijentai paėmė viso 21 mies
telius ir kaimelius isz kur isz- 
guita Vokiecziai su didėlėms 
bledems.

Szimtas jaunu Italiszku ka
reiviu kurie radosi Vokiecziu

.nelaisvėje, kurie pasislėpė ur- 
ivoje tiksle pabėgimo likos pa- 
Iskandytais kaip žiurkes kada 
I Vokiecziai inleido in urvą van
deni isz artimos upes. Kitur 
suvarė apie du szimtus Italisz
ku kareiviu in sena tvarta- ir 
juos užtroszkino trucinancziu 
gazu.
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"SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Ne vienas puikus rūbas 

dengineja kvaila kuna.
Neiszdirbtas deimantas 

turi savyje vertes; kada ji

ap-

ne
ap

dirba tada turi savo didele ver
te. Panasziai ir su žmogum bu
na.

Jau tai ne yra didesnes ne ! 
laimes del czionaitiniu milijo
nierių ir didesnes rupesties 
kaip tas, kada mato kad tieji 
milijonai po ju mircziai ’neuž
silaikys. Beveik visi sunelei tų
jų milijonierių yra pabaigti 
kazirninkai ir palaidūnai. Tie
ji po mircziai savo tėvu, turės 
gerus laikus, tiktai ar ant ilgai 
užteks tojo “sztopo” su ku- 
riuom gales siausti po svietai

Vaikai, persiemia tokioms'mulky t. Kas geidžia, tai žino' 
pasakoms apie moezekas ir kaip sau laikraszti užsiraszyti 
ateityje randasi didelėje bai-'nes musu skaitytojai yra ge- 
meje kada, neduok Dieve, ju riausi agentai.
motinėlė numirszta ir visaip ■ -----------------------
apie Mi ‘taut™-’ sau 1-- Kareiviu žmonoms |

Juk toji moezeka taipgi yra į Gimdymai Apmokėti 
Dievo sutverta, kaip ir kitos! -------
moteres ir taipgi savo kūne tu-' Vaiku Biuras Suv. Valstijų' 
ri jauslinga szirdi kaip ir Kitos žemdirbystes Departamento 
o kas žino, ar tieji vaikai, kurie j p1-an-esza, ikacį yra priimti pla- 
neteiko savo motinos, gal ir pa- naį pUoti pilna priežiūra prie 
mylėtu ja, jeigu in juos nebūtu' 
inkvepta toji baime apie “mo
ezeka.”

Toki vaikai, kurie yra auk
lėjami po akia savo motinos, to 
kios pasakos jiems neapeina, 
ne meile motinos, norints su

Žmones tuo laik mainosi isz 
kietųjų anglekasyklu ir va
žiuoja in placzia Amerika jesz- 
koti geresniu užsiėmimu. Ge
rai daro, ypatingai jaunuome
ne kurie da nebuvo paszaukti 
in kariuomene, jeigu pametine- 
ja taja juoda Si’berija nes ar-gi 
jaunam žmogui po žeme kan- 
kytis? Ko gali dasidirbti ir su
laukti dirbdamas po žeme? 
Yra gana daug fabriku kur ga
lima iszmokti kokio nors ama
to ir su tuom gali susilaukti 
vėlybos senatvės.

t

Barbute pasidarė labai nera
mi. Terese, — geriausia 
drauge, ne tik nepadeda 

Jkerszyt už pametimą, bet 
Barbute mylėjo Jokūbą ir pa- pati myli jos jauniki.

sisake Teresei, kad ji už jo _ Taykasžin, ar bus ta

PABAIGA SVIETO
W Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
■k'' laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
JU! mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Jai. laikraszczio PASKUBINKITE I ! I 

| SAULE PUB. CO. Mabanov City. Pa.

pa- Sieniniai Kalendoriai, 23%
isztekes. Bet po kiek laiko Te- baiga pasaulio ? — sznekejo Te- coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po
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rese patemijo, kad Barbute su rese>
Jokūbu jau nedraugauja. Dar-' — Matai kad bus, pasakė 
gi Barbute nusiminusi. Į Barbute. — Szitoki szposai de-

— Kas judviem? — paklau-'jaSų faį fnri 'but pabaiga!
se Terese. — Ar tik nesusipy- Tyla. Barbute in priekaiszta 
kote? szluostesi aszaras. Paskui

— Asz ji daugiau nemyliu,1 szliunpsedama tarė:
— pasakė Barbute. I — Ar jis apie mane nieko ne-

— Kodėl? — nustebo Tere- užsimena
se. — Juk sakydavai kad visira __ Klausiau apie jus.
atiduotum, kad tik jis vestu. j _ Ka jis sa(]<e? _ žingeida-

— Jeigu nori iszteket tai vi-'vo Bar])Ute.
suomet su jaunikiu sznekeda- 
ma turėk akmeni rankoje.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateuies. Su pagelba kaziroin. 
Pagal Chaldeiszku, Persišku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

gimdiniu žmonoms vyru, kurie' 
randasi tam tikrose laipsniosel 

į kariszlkos tarnybos, kartu ir’
vaikams.

Visi iszkascziai bus apmokėti 
Valstybes Departamento ir 
Kongresas jau parūpino fondą, 

vaikais ir nežmoniszfkai pasi- kuris apims kelis menesius, 
elgtu bet jeigu tėvas yra pri-' Pagal plana neszczia moteris 
verstas duoti vaikams moeze- gali būti po daktaro priežiūra 
ka, tada vaikai ne nesirūpina klinikoj arba ofise. Per gimdy- 
pažinti geriau tosios moezekos, ma, ar tai (butu namie arba li
ar toji moezeka isztilkruju užsi-' goniuej, motina ir kūdikis gaus 
tarnauja ant paniekinimo ar pilna medi'kale priežiūra; mo-

jtina lyg 6 savaieziu po gimdy- 
“”i, vaikas per vienerius me
tus laiko.

! Valstijose kur szi priežiūra 
taji žodi, norints moezeka gana Yra parūpinta, moteris ir vai- 
stengesi intikti visiems. Ne (^as vyro kuris tarnauja Iketu- 
karta moezeka, kuri innesze in riuose žemiausuose laipsniuose 
narna naszlio szirdinga jausma 
del sierateliu ir paszvenczia sa
vo pa jiegas ir darka dėl ju, nu- 
silpneja in laika savo geruose 
užmanymuose, neapturedama ma- Kaip ilgai moteris gyvena 
nuo nieko paddkavones, gero' toj valstijoj nesvarbu arba 
žodelio ne jauslsos.

Kiek tai randasi moezeku 
kurios ineja in pastogių naszlio! 
su drutu pasiryžimu užstoja 
vieta ju motinos. Jeigu jai pa
siseks inkvepti in vaikus mei
le nes vaikai visus myli kurie 
jiems yra prielankus, tai senes
nieji juos pakursto priesz ja. 
Jeigu naszlys randasi su vienu 
kūdikiu ir yra jaunas vyrukas, 
tai galima suprasti -kokis yra 
tikslas tokios moteres, bet jei
gu motere eina už naszlio tu- 
rinezio keliolika vaiku, kuris 
nieko neturi tik Skolas, tai ko
kis tikslas yra tosios moteres 
isztekejimo už naszlio, jeigu ne 
pasiszventimas ir neszimas 
sunkaus jungo ant savo spran
do auginime tuju vaiku ? O kiek

medi'kale priežiūra

ne.
Ne tik ka vaikai neap'kenczia niu 

tojo žodžio “moezeka” bet ir. t— 
kaimynai visaip sau perstatoj

Jau daugeli kartu prane- 
szem kad ypatisžiku užmetine- 
jimu ar tai ant moteres ar mer
ginos ar kitu, nepriiminesime. 
Ne vienas, užpykęs ant savo 
gaspadines, ar ant merginos, 
tuojaus kerszina padavimu in 
laikraszti. Tankiausia vos spė
ja paraszyt, tuojaus giriasi 
priesz savo draugus: “tai vy
ruti, kad parasziau tai para- 
sziau.” Jeigu 
in Taradaika 
tai dedame 
straipsnius o
užpuldinėjimus. Da tas neuž- 
gimę kuris visam svietui pa
tiktu, — kožnas žmogus turi sa
vo neprietelius o ir moteres ir

mes ka dedame 
ai’ Baltruviene, 
pamokinanczius 
ne ypatiszkus

merginos be neprieteliu nebu- tai turime panasziu atsitikimu.
na nes tosios ju daugiausia tu
ri, jeigu laikais kokis paszle- 
mekas selina prie moteres o 
toji nesutinka ant jo žveriszku 
užmanymu.

Esame papratę girdėti žodi 
‘‘moezeka,” kuris mus perima 
baime ir neapykanta priesz ja. 
Girdint ta ji žodi “moezeka,” 
neturime del jos jauslos, ne- 
jaucziame jokios meiles, ne jo-

O bet toji motere, kuri 
szvenezia savo liuosybe 
meiles tuja sierateliu yra 
koma kaip bjauri moezeka.

Ne visos moezekos yra vie
nokios ir ne visikas auksas kas 
blizga.

karo tarnybos ar tai butu Ar
mijoj, Laivyne, Marinu Kor
puse arba Pakraszicziu Sargy- 

; gali gauti szi patarnavi-

pa- ( 
del
lai-

Žmogus tikrai apszviestąs, 
viską už gera palaiko ir yra 
suprantantis ir nuolaidus ant 
klaidu ir silpnybių kitu. Tiktai

kio prielankumo ir pasigaileji- savmylis sziauszesi ir kitus už 
mo.

Kitaip jaueziame, kada isz- tokio prasiszalina, lieka pats 
girstame žodi “sierata”. Tuo- savo kvailiojo didybėje o du- 
jaus mums szirdi suspaudžia ir szia jo prisipildo kartumu ir ne 

miela del jo svietas ir visi žmo
nes.

nieką laiko. Ant galo visi nuo

prijaueziam dideli susimyleji- 
ma del tuju vargszu kuriuos 
nuo mažens pradedame Ibau- 
gyt žodžiu “moezeka” o vė
liaus prasiplatina tosios pasa
kos apie moczdka kad net szir- 
pulei perbėga per vaikus, tasai 
žodis stojasi del kožno kūdikio 
kaipo baisiauses žvėris ir nevi
donas.

Ar moezeka užsitarnavo ant 
to, idant ja taip paniekinėtu ir 
priskirtu prie nieksziausios 
ypatos?

Neužginezinu tai, kad yra 
bjauriu moezeku bet ar-gi ne
siranda ir tokiu motinu kurios 
yra szimta karta 'bjauresnes už 
moezekas, kurios pasielgia su 
savo tikrais vaikais arsziau 
kaip moezeka su po vaikiais?

j kiek turi pinigu. Rase arba 
'spalva irgi nesvarbu.
į Blankas galima gauti isz 
Valstybes sveikatos Departa
mento, per vietinius sveikatos 
skyrius ir per labdaringas 
(welfare) instaigas, vietinius 
Raud. Kryžiaus skyrius, klini
kas, kariszkas stovyklas arba 
per vietinius medicinos dakta
rus. Žmona iszpildo blanka ir 
pasiraszo įkartu inraszo ir vy
ro serijos numeri. Jos daktaras 
užbaigia ir pasiraszo szi pra- 
szyma ir iszsiunczia pas vals
tybes motinos ii- vaiko sveika
tos direktorių. Prie szios for
mos yra ir pridėtas prieraszas 
daktaro (arba ligonines) kad 
priežiūra yra autorizuota Vals
tybes Departamento ir kad li
gonei arba jos szeimynai ne
reikės mokėti.

Jeigu yra atsitiktinas reika
las medikale ir ligonines prie
žiūra galima gauti ir be-jokio 
praszymo. Bet blanka turi būti 
iszpildyta kaip tik galima ir 
pasiausta in Valstybes sveika
tos agentūra. Valstybes direk
torių motinu ir vaiku sveikatos 
skyriaus tuoj pranesza ligonei 
ir daktarui klinikoj ar ligoni
nėj ar priežiūra yra autorizuo
ta.

Valstijos sveikatos departa
mentai paduoda planus Child
ren’s Bureau of the Depart
ment of Labor praszydami pa
kankamai pinigu. Kada bjuras 
priima pasiulijima pinigai yra 
inneszti in Iždo Departamenta. 
Tie pinigai apmoka daktarus, 
slauges, ligonines klinikas ir 
invairius kitus aptarnavimus 
autorizuota Valstybes sveika
tos Departamento.

—Common Council for Amer. Unitr.
/

“Saulei” kasdien pribuna' 
daugiau skaitytoju nes žmones 
pradėjo suprasti verte “Sau
les.” Tieji, kurie bludžioja po 
tamsės skiltis kitu laikraszcziu,! 
susiprato kad juos kvailina ir 
pamėtė juos skaityt.

Labai tik gailiames kad ne- 
kurieins musu skaitytojams 
buvome priversti laikraszti su
laikyti. O kas tame kaltas? 
Jeigu neduoda žinios tai neži-l* . . I*nome ar geidžia ji ant toliaus * 
skaityt ar ne.

Mes vela, nelendame in alkis ★

žmoniems kad užsiraszytu laik- J mahanoy city, pa. u.s.a. j 
raszti nes krepszelnihku ne-.
siuneziame po svietą žmonis skaitykit “saule” platinki!'

* ★ *
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. Arti Szenadorio in viena pecze 
užėjau,

Apsistojau ir apsinakvojau, 
Tai buvo diena girtavimo, 
Ba kožnas užmokesti gavo.

Pradėjo gert Subatoje, 
Gere ir per diena Nedelioje, 

Bažnyczios jiems nereikia, 
Ant visu szventenybiu keikia.

Lietuvei ezionais pražus, 
Laikytis nesilaikys,

Jeigu laikraszcziu neskaitys. 
Ar žinote, mano sakalelei,

Lietuviszki vyrelei,
Gaunu lankei laiszkus, 

Ir nežinau kas isz to bus.
Vyrai skundžiasi ant merginu, 

Jau ir ka daryti nežinau, 
Ne viena prisiklepoja prie 

vaikino,
Kai]) utele prie barzdos rabino.

Iszvilioja keliolika doleriu 
pinigu,

Ant nuplikimo drabužiu, 
Žinoma, pirma sugertuves 

padaro,
Taip kaip Lietuvoje daro.
Mergina pinigus paima, 

In kitur po tam nusibostina,
Vaikino sunikta proce pra

leidžia,
Ir da daugiau pinigu geidžia.
Ne gražumu tik su piktumu 

baudžia,
O vaikinelis kaip kralikas au

sis suglaudžia,
Visaip merginai isz/kalba ir 

draudžia,
Kad bus gana, — nepraszytu. 

Jeigu jau pinigu neturi,
Kur gaus pinigu už szliulba, 

žiuri,
Mergina tik to ir laukia, 
Kai]) padubus szau'kia: 

“Vai tu ubage, rengiesi pa- 
cziuotis,

Ne su manim, veluk su kiaule 
gali poruotis,

Na ir da pas vaita skundžia, 
Kur vaikina da nubaudžia, 
Geriau, atsargiais bukite, 
In nagus tokiu valkatų ne

palikite.
* * *

Vienoje Detroito apygardoje, 
Aliczigano aplinkinėje,

Galima sakyti, szviesunai 
apsisedia,

Ka uždirba prageria ir ap
gieda,

O in karezemas kaip sueina, 
Tuojaus pasiutimas užeina, 
Su 'kedeni guoges teszkina, 
In szipulukus suteszlkina.

* * *
Sziam laike yra daug nie'kszu, 

() po draug ir pai'kszu,
Ka norėtu laikraszti skaityti, 

Nuo kitu vogti ir praszyti,
O prageria visus pinigus, 

Ir kam vertas tokis žmogus?
Laikraszcziu tokiems ne

duokite,
Perskaitė pašiepkite, 

Tegul žinių guzuteje pa- 
sijesz'ko,

O ne isz laiikraszcziu jesz’ko.

— Girdi, jis nenori nieko 
girdėt nei apie jokia merga.!

— Paikszte tu man, — pasaV jam asz esanti tik viena pasau
kė Terese. — Kai]) jau tusu|Įvje- 
akmeniu prisiviliosi jauniki?

— Tik taip prisivilioti ir te
galima, — atszove Barbute.

Abidvi nutilo ii- lydėjo akimi džiuikt Įn slkudbni ir tarė:

-Yje.
— Taip jis sakydavo ir man, 

— pridūrė Balkute.
Dabar Barbute su kumszczia

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

¥ 
¥ 
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¥ 
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Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

žiūrėdamos per Įauga in gatve 
einanti vyra.

— Balkute! — tarė Terese.
— Vis-gi kas nors tarp judvie
jų turėjo atsitikti? Papasakok 
man!

— Bet tu niekam o niekam 
nepasakyk! Ar prižadi?

— Bet tu, Terese, .iszpliauk- 
szi kam.

— Sakau, kad ne!
— Kur mudu buvome ta va

karu, tau nereik žinot, — pra
dėjo Barbute. — Parėjome jau 
gana vėlai. Visi miegojo.

Barbute apsiaszarojo. Pas
kui tarė:

— Kam asz, kvaile, pasako
ju! Tu iszbliausi kam ir tik pa
sijuoks isz manes.

— Galiu prisiekt! — pasakė 
Terese. —- Pasakok, o asz nesa
kysiu niekam, kad man ir gal
va kas nukirstu!

— Jis man nuavė kojas.
— Ir tu davei aut kojas!
— Nu, kad taip gražiai pra

sze.
— Ir vėl Barbute verke.
— Neverk, kvaile! Tegul ji 

velniai! Pasakok, kaip toliau 
buvo.

— Asz atsiguliau o jis sėdi 
szale. Asz buvau pavargusi ir 
užsnūdau. Pasijuntu, kad ir jis 
begulis szale...

— Ar smagu su vyru gulėti?
— klausė Terese.

— Tu kvaile! Jau tik isz to 
tu gali suprast kad smagu, kad 
asz verkiu.

— Tai pasakok, kaip jau- 
cziasi tas smagumas?

— U-gi, guli szale apsikabi
nės. Abudu tik degame, kai ug
nyje... Jis tik spaudžiasi prie 
manes ir 'bueziuoja...

— O tu ?
— Asz ir-gi, rodos, isz glėbio 

nepaleiscziau per visa amži!
— Kad tai man taip pasitai

kytu, — tarė Terese.
— Negeisk! — pasakė Bar

bute. — Kad neprisieitu pas
kui keikt ta valanda, kurioje 
pasitaikė.

Dabar jos nutilo. Mat na- 
miszkiai pradėjo smežuot ir jos 
bijojo, kad neiszgirstu paslap
tis.

Jos atsisveikino ir persi- 
skyre.

Ilgai nesimatė. Proga pasi
taikė ir vėl jos susiejo.

— Žinai ka, Barbute? — ta-Į 
re Terese. — Tavo jaunikis pas 
mane pradėjo ateidinėti.

— Paimk szluota tam bala- 
mutui! — pasakė Barbuttf. Til

— Kad gaila, — tarė Terese.
— Gaila?! — pastate akis 

Barbute. — Tikrai bus pabai
ga pasaulio!

— Terese! Asz ant tavęs 
pykstu!

— Už tai, kad tu su juomi 
užsiimi.

— Asz kitaip negaliu! — at
rėmė Terese. — Asz nors priesz 
pabaiga pasaulio noriu meile 
patirt.

— Tu 
Barbute, 
pasaulio 
rast!

— Tu man, Barbute, pavydi? 
Tau gaila?

— Tavo vainikėlio?
— Jaunikio! — atszove Te

rese. — Bet tu nepyk! Asz už 
tave jam koki nors szposa isz- 
kirsiu.

Barbute truputi pasidarė 
minksztesne. Bet ji mate kad 
Terese yra pasiryžusi paveržt 
isz jos jauniki.

Ant viena kitos inszirdusios 
jos persiskyrė.

Po keliu dienu susitiko ir 
Barbute pirma tarė:

— O ka?
— Buvo, paiksze, buczkis!
Barbutes veidas tik persi- 

keite. Ji net pajuodo isz piktu
mo. Ji lyg isz kvaitulio atbu
dusi vela tare:

— Kas buvo ?
— Buczkis.
— Ar saldus?
— Kaip ežia tau dabar pasa

kyt, — atsiliepe Terese. — Esu 
ragavusi medaus, vynuogių, 
pamaraneziu ir daug kitokiu 
gardumynu, tai viskas niekis 
priesz buežki!

— Tu vagilka! — suszuko 
Barbute. — Tas buczkis man 
priklausė!

— O man teko! — atszove Te
rese. — Ir padaryk tu man ka?

— Praszysiu Dievo kad ir 
vainikėli jis isz tavęs iszvilio- 
tu.

— Kas man vainikėlis priesz 
jauniki! — atsake Terese. — 
Juk szneki kad pasibaigs pa
saulis ir kam tad czedyt vaini
kėli ?

I — Tu isztvirkele! — suszuko 
Barbute.

Tuojau ji griebe Teresei už 
ausu ir butu nupleszusi bet bu
vo uždėti vailokai, tai tie ir li
ko saujose. Gi Terese nutvėrė 
už kudlu ir ji persigando nes 
mane kad visus plaukus isz 
galvos iszrove bet pasižiūri 
kad beturinti rankose kokia 
tai uždega. Na ir nuėjo pysz- 
kaudama sau namon.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Kulva. Del vyru ir moterų.
nr visos trys yr 
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

begede! — suszuko 
— Tu priesz pabaiga 
nori vainikėli p ra-

— Svietas stovi ant apga
vystes o gyvata yra prigavi
mas.
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JAUNUTE Istoriszkaa Padavimas

METOLI Darsuniszkiu, iii va
karus, raudasi mažas dvare

lis ‘Meszkueziai.’ Sziadien jis 
niekuo nepasižymi, bet sulyg 
senu žmonių pasakojimu — ži
loje senoveje aplinkui augo ne- 
inžengiamos girios o netoli 
szios vietos stabmeldžiu žiny
nas stovejas. Dabar to žinyno 

.ne ženklo ne’bera.

Auksztas piliakalnis, szimta- 
meeziais ąžuolais pasiipuoszes, 
puikiai tuomet atrodė. Toli, 
kiek tik akimi begalėjai ap
mesti, nuo kalnelio matėsi. Ma
tėsi ir Lietuvos upiu tėvas — 
puikus Nemunas. Ant kalnelio, 
po gražiausiu ąžuolu, iszdidžiai 
stovėjo Perkūno, Patrimpo ir 
Pikuolio stabai, prie kuriu die
na ir nakti ant aukuro dege am
žina ugnis. Slkaisicziosios vai
delytes ta szventa ugni nuže
mintai kurstė; tai buvo netekė
jusios mergeles, passižadeju- 
sios mergeles, pasižadėjusios 
dievams amžinoje skaistybėje 
gyventi. Toji žinyezia nebuvo 
isz geriausiuju Lietuvoje, bet 
paprasta pilaite, kokiu tada 
po visas Lietuvos apylinkes bu
vo daugybe ir griuvėsiai ar ju 
liekanos dar ir sziadien aker- 
peje teberiokso. Nuo žilos seno
vės Lietuviai savo dievus, se
novės paproezius ir nuo prabo- 
cziu ingytaji tikėjimą didžiai 
gerbe ir brangino.

Slapstėsi žmones su savo die
vais neinžengiamose giriose 
nes tuomet Didysis Lietuvos 
Kunigaiksztis Jogaila, priesz 
tautos norą, 'buvo su Lenkais 
“susi'broliaves” ir “Lenku ti
kėjimą” iszplatines. Nenuosta
bu, kad ir “Meszkucziu” žiny
ezia. buvo slepiama. Susirink
davo žmones isz tolimiausiu 
apylinkių dievu pagarbinti 
bet ne vieszai: priversti buvo 
saugotis tu savo tautieeziu, ku
rie jau buvo “Lenkam” par
duoti. Viena diena prie aukuro 
susirinko vaidelytes ir vaidy- 
los-kunigai žmoniems dievu 
valios apreikszti. Vyriauses 
kunigas — krivu krivaitis, 
baltai apsirengęs senelis pasi
rėmęs ant lazdos taip in susi
rinkusius prabilo:

— Dievai mus apleido ati
duodami mus in globa “Len
kams,” kurie kaip tik gali 
stengiasi musu senąją Perkūno 
tikyba panaikinti o vietoj jos 
i n vesti kažkokia ten savo sve- 
timtautiszka — užrubežine ti
kyba. Bet matosi, kad jiems ne 
tiek svarbu Katalikybes in ve
dimas, kaip pamuszimas musu 
kraszto, nusilpninimas musu 
tautos, kiek svarbu musu sza- 
lies turtu užgrobimas. Mus 
laisvus Lietuvius garbinan- 
czius senus dievus, nori amži
nais vergais padaryti ir ant 
musu sprando jodyti. Susipras 
kada nors Lietuvos vaikai, kad 
ievai sziadien negerai daro... 
Sunku, oj sunku, bus isz sveti
mųjų vergijos pasiliuosuoti.

— Mes, garbinantieji senus 
dievus, niekada negalime atė
jūnams—Lenkams pasiduoti. 
Privalome iszsisklaide po Lie
tuva palaikyti musu senąją 
Perkūno tikyba: privalome am
žina ugni iszlaikyti iki pasku- 
tiriosios. Nors prisieitu mums 
giriose slapstytis, su lokiais 
gyventi — szventa praeiti mes 
privalome iszlaikyti. Kas isz 
mus iszsižadetu savo praboeziu

tikėjimo ir parsiduotu Len
kams — tebūna prakeiktas ir 
tegul Perkūnas taji nubau
džia !

Vaidylos ir vaidely tęs pri
tardami suszuiko:

— Tegul didis Perkūnas ta 
nubaudžia!

— Klausykite! — tese krivu 
krivaitis. — Musu prieszai in- 
vairiausiu priemonių griebiasi 
kad mus isznaikinti. Jeigu 
kartais grūmotu koks pavojus 
musu szventylklai (žinycziai) 
ir, kad gyvi nepasiduotumem 
Lenkams — aipaczioje szio kal
nelio yra apibyrėjus urvas, kur 
parako statines priruosztos 
kiekvienam akimirksniui mus 
in padanges iszneszti. Geri 
žmones parūpino mums paraka 
už gera krūva “musztyniu” isz 
kryžiuoeziu Mal'burgo miesto. 
Pavojuj isztikus visi ežia susi
rinksime, uždegsime paraka... 
ir musu pilaite susilygins su 
tais ana laukais ant Nemuno 
krantu o mes ežia pasiliksime 
su savo dievais amžinai ir jau 
isz ten musu niekas nepasza- 
lins!...

— Žūsime, bet Lenkams ne
vergausime! — karsztai suszu- 
ko vaidelytes ir vaidylos-kuni- 
gai.

— Dabar, vaikai, prie darbo, 
prie maldos dievams, kad ne
laimėje musu neapleistu.

Vaidelytes, susiėmusios 
ranku, apsupo aukura ir pra
dėjo, aplink vaikszcziodamos, 
galingiems dievams szventas 
giesmes giedoti. Vaidylos mel
dėsi atskirai szaukdami Perkū
no pagelbos, kad dievaitis savo 
ugningomis strėlėmis isznai- 
kintu Lenku užpuolikus, kurie 
didžiajam kunigaikszcziui Jo
gailai galva apsuko.

Po maldų visi iszsisikirste, 
pasiliko tik viena vaidelyte, 
kuriai reikėjo saugoti szventa- 
ja ugnį idant ji neužgestu... 
Greitai ir naktis užslinko. Tik
tai szilai oszia, lokiai kažkur 
riaumoja...

Vidurnaktyj in žinyezia at
vyko du vyrai isz artimu kai
mu ir paprasze krivu krivaiti 
pakviesti.

Vaidelyte davė ženklą... At
vyko vaidyla ir paklausė:

— Ko norite?
— Norime pasimatyti su vy

ri a u s iu o j u įkuni g u!...
— Kokiu reikalu? Kunigas 

dabar ilsisi. Sakykit kokiu rei
kalu ? Asz galiu iszklausyti...

u z

Moraliszki
Pamokinimai

— Palkart ja! — dar gar
siau szauike vadas.

Bet isz būrio niekas nesiju- 
kurie dino jo insa'kymo pildyti...

— Ka chamai, dar neklausy-

— Mes norime praneszti vy
riausiajam kunigui, kad musių 
szventyklai gresia pavojus nuO| 
nežinomu ginkluotu, 
sziadien po apylinkes jodine-j 
darni klausisneja, kur randasi site?! — rėkė Lenkpalaikis va- 
musu szventykla... jdas ant kareiviu. — Norėjote

— Gerai, paszauksiu vyriau- musu tikybos, turite ja! ir vie- 
siaji kunigą. — Tai tares vai-mam isz kareiviu kirto kardu 
dyla pranyko.

Neužilgio prie laukiancziuju be dvasios, 
prisiartino vyriauses kunigas 
kuris praeita vakaru kalbėjo in visas būrys iszsit rauke kalavi- 
susirinkusius. i jus... Vienas isz kareiviu grasi-

— Praneszate, kad ginkluoti.naneziai prabilo:
žmones jeszko szios szventosj —Lietuviai kareiviai! Jeigu 
vietos ?... iszgama Jogaila, musu ku-

— Taip, kunige! — atsake nigaiksztis, pardavė mus Len- 
atejusieji ir pasilenkė priesz kmns tai dar nereiszkia, kad 
krivi, kuris, drebanezias ran-! mes daleistumem Lenkams įlin
kas pakeles, palaimino ateju-' 
sius.

— 0 kiek tu (ginkluotųjų ? — | 
klausė kry vis.

— Kiek tai nematėm, tik du | 
isz ju susitikom.

— Kaip jie kalbasi tarp sa
ves?

— Vienas kalba Lietuvisz- 
kai, antras visai nekalba, — 
matyt musu kalbos visiszkai 
nesupranta.

— Lenkas, — pridūrė vai
dyla.

— Taip, tai musu prieszai. 
Norintieji mus iszžudyti, už 
gaibinima senu dievu! — atsa
ke vyriauses kunigas, pusiau in 
atvykusius, pusiau in save.

— Acziu jums, vaikeliai, die
vai jusu neužmirsz. Mes galė
sime gelbėtis: iszsigel’besime ir 
save ir savo dievus nuo sunai
kinimo.

Atvykusieji dar karta nusi
lenkė kryviui ir pradingo nak
ties tamsumoje.

Kry vis, iszejus pranesze- 
jams, paliepė suszaulkti in szia 
vieta visus szioje szventykloje 
seniems dievams tarnaujan- 
czius ir apreiszSke:

Kolei diena praszvis — pri
valote dievaieziu stabus ir au
kura nuneszti in rusi (skiepą). 
?*aty-gi pasislėpsime kitame 
urve, už ano sztai miszkelio. 
Tik viena vaidelyte pasiliks ir 
isztirs, ko, tikrai pasakius, 
jeszko svecziai po apylinkes. 
Jeigu gyva iszliks papasakos 
mums, kas per vieni tie žmone. 
buvo.

— Kuri, isz vaidelycziu, no
rėtu pasilikti?

— Asz!... Asz!... Asz!... Asz!..
Norineziu patarnauti die

vams tokia svarbia valanda at
sirado daugelis bet kunigas 
pranesze kad tik viena turi pa
silikti. Galu gale pats paszau- 
kes, viena isz būrio vaidelyte, 
tarė:

— Ei eisi, Jaunute!...
Toji linkterėjo galva.

per galva parblokszdamas ji

Priesz toki vado pasielgimą

,su 'brolius žudyti!
Bot dar kalbos nepabaige o 

; jau Lenkas-vadas drybsojo isz- 
sitieses. Vado draugai norėjo 
iszsiprulkti bet visi krito nuo 
Lietuviu kalaviju, 
užbage su Lenkais ir ju sėb
rais, prisiartino prie vaidely
tes sveikindami:

— Buk pasveikinta dievu 
tarnaite!

Bet Jaunute (pradėjo verkti... laidokite, bet laidodami alky-
Vienas isz kareiviu tarė: Mes vai žiūrėkite — gal dar kuris 

nekalti. Mus vede 
naikinti žiu y ežias 
szventu ąžuolu bet 
nežinojom in kur 
Neturėjome 
dievu 
Tegul parsidavėlius Perkūnas 
musza! Tas szuo vadas nu-

Kareiviai

Lenkai su- 
ir iszkirst 
isz pradžių 
mus veda,

sumanymo senu 
garbintojus skriausti...

— Profesorius auksztes- 
neje mokykloje iszguldine- 
damas merginoms mokslą 
tarp ko kito kalba in jas:

— Paimkite sau už pa
matą gyvenimo nusižemini
mą, jeigu kas tau duos per 
deszini veidą ypa, tai tu su 
nusižeminimu atstatyk kai
rįjį.
Viena tuojaus užklausė po

no profesoriaus:
— O jeigu kas pabu- 

cziuotu mane in deszini vei
dą, ar taipgi ir kairi j i turiu 
atstatyt?...

tarpe užmusztuju! PATARLES APIE— Vienas
dar yra gyvas. Ka daryti?

— Nešalkite ji in mano kam
barį ii- apžiūrėkite žaizdas!

Nepatiko kryvaieziam vy
riausiojo kunigo kalba. Vienas 
isz ju net iszdryso prabilti:

— Kunige, sulyg musu senu 
paproeziu — prieszininkai bū
davo deginami aukomis die
vams o ne gelbejąmi.

Bet vyriauses kunigas smar
kiai ji iszbare:

— Tiesa, buvo laikai, buvo 
paproeziai, bet dabar senu die-

skriaudė tave ir mes Lietuviai, 
tikri tavo broliai, negalėjome 
ramiai žiūrėti, kaip jis musze 
per veidą musu seseriai. At
leisk mums! Melsk dievus, 
melsk savo draugus, idant at
leistu mums, jog mes ta szven
ta vieta, kraugeriszku Lenku 
krauju, subjaurinome! Jaunoji 
mergaite,, gal nori eiti su mu
mis drauge ? Eiksz su mumis, 
mes tavęs nenuskriausime. No, 
nenori?... Tad bukie sveika!

Po to pasznekesio, visa kuo
pa atsitolino isz tos vietos kur 
gulėjo užmuszti Lenkai ir juĮvu garbintojai negali jais selk- 
sdbrai. Pagaliau ir visai iszny- 
ko miszlku tankumoj...

Valandėlei praslinkus, Jau
nute, matydama, 'kad pasiliko 
viena, neskaitant užmusztuju, 
davė ženklą pasislėpusiems, 
kad jau viskas laimingiausiai 
užsibaigė.

Kryvaieziai ir vaidelytes, vy
riausiojo kunigo vedami, grei
tai atvyko.

Tegul bus garbinami už tai 
musu dievai, kad nuo musu ne
laime atsitolino! — prabilo 
kryvis. — Lžmusztuosius pa-

ti. Iszgyde ji, leisime gryžti ji 
laisva pas savuosius, tegul pa
pasakoja visiems jog senu die
vu garbintojai netrokszta ker- 
szyti!...

Nutilo visi kryvaieziai, nu-V 7

sileisdami kryviui, nes supra
to, kad taip pasielgti bus už 
vis geriausia.

Dievu stabai, po senovei, pa
statyta in vietas ir ant aukuro 
s ui i epsno j o va i dely ežiu 
tomą szventoji ugnis.

(Bus daugiau)

ZENYBAS 
_ i

Anglikas sako: Pati tai palo
vius. Geriau vesti vėlai ne 
kaip niekados.

Finietis sako: Lengva gau
ti pa ežia, bet sunku nuo josios 
atsikratyt.

Iszpanas sako: Eiti ant ka
res arba apsivesti, tik tūps da
lykus niekam negalima prikal- 
byt.

Lenkas saiko: Mirtis ir pati 
nuo Dievo skirta. Pati tai er
gelis ir amžina nelaisve.

Lietuvys: Apsivesti lengva 
bet. atsiskirt nelengva.

kurs-

isz ju gyvas! Bade man pra- 
neszkite!

Visi užmusztieji buvo visai 
be gyvybes, iszškiriant kuopos 
vadova, ant kurio pasirodo 
silpni gyvasties ženklai. Kry- 
vaicziai, ta pastebėja pranesze 
vyriausiajam kunigui-kryviui.

11 Gerai yra būti nuoba'žina. 
Kožna motere turi but nuobaž- 
na. Nes jeigu eina in bažny- 
ezia, kad tik pasirodyt kitoms 
su nauja skrybėlių ir szlebe, ar
ba jeigu priguli in kokia brost- 
va ir ’kad pasirodyt jog ir ji 
atėjo tai ne yra nuobažnumu 
tik yra#grieku ir nudavinejimu 
nuobažnumo.

Nesi- 
rink mergeliu, kad isz kirvio 
neiszsirinktum kapli. Pati ne 
obuolys, perpjovęs nepažiuresi. 
Pati, tai beda namuosia. Apsi
vesk brolau o po vestuvių pa
sakysi kad kvailas buvai. Te
gul aipsiveda tas, kas neturi 
vargo arba nori turėti varga.

Mediolanas sako: Kas mano, 
kad tai didele laime kada apsi
veja, tai yra kvailas kaip me
nulis.

Maskolius sako: Pati 
skrįpka, pagrajinus ne 
bysi ant sienos.

Rusnakas sako: Pati
stuboje tris, o vyras tik viena 
kampa.

Žydas sako: Kas gyvena be 
paczios, tai gyvena be gero, be 
paszialpos ir be linksmybes.

tai ne 
paka-

užima

Gardžiau Valgyt

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa.

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa 
rguma in balta vergija; Pusiaugave 
nis; VieszDats Jėzus ir miszke me 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apū 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egi 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik; 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

No. 162 Trys istorijos apie Bais: 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu ................................. 10<

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. 25< 

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus.................................15<

No. 170 Asztuonios istorijos apit 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas, 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; 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 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale 
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla 
ptybe gymimo mumisie Dievo must 
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 
davinėti 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 

ikai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
Irtai; Keletą Juoku ir Paveikslo

15<

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Iki dienai pilaitėje neliko ne 
ženklo 'kad valkai* ežia buvusi 
szventykla, kad szioje vietoje 
garbinta dievai. Pasiliko tik 
jauna vaidelyte, lyg žoles ran
kiotu.

Ausztant atvyko kuopa gin
kluotu žmonių. Pastebėja jau
na mergaite, pagavo ja ir už
klausė :

— Ar neesi “ Mesžkucziu ” 
žinyczios ragane?

— Ne esu ragane — drąsiai 
atkirto Jaunute, — bet dievu 
tarnaite vaidelyte...

— Pagane! — suriko vado
vaujantis kuopai ir kirto jai 
per veidą...

— Sakyk, kur randasi tavo 
draugai?! — szauke vadovas. 
— Sukaposime, sudeginsime, 
jeigu nenorėsi tiesos sakyti!

— Nežinau, pone! — tvirtai 
atsake Jaunute.

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
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

j Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Oebeselis. 77 puslapiu ..............20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi 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............................................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 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 žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk-

te pustyniu; Peleniute; Du brolei ] 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c i

No. 128 Dvi istorijos 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 
pacziuoms. 76 puslapiu................ 20c

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

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

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

No. 140 Kleturios 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 žūdinsta; 
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 
maluninkas 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- 
. lapių.................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
rnas; 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-

— Ka tu dirbi Katriuk, 
su skepetaite nuo nosies, 

szluostai torielkas?
— Tai nieko ne kenke, 

nes ji jau ir taip yra sutrin
ta. ..

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.

Preke

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. >
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Žinios Vietines Ženkleliai G, H, J ir K pasi
baigs Gruodžio-Dec. 4 d.

Maistas bleszinese: — Mely-

i — Sukatoje pripuola Szv. 
Lebnardo.

t Vinca Bubeli, 632 W. 
Mahanoy Avė., kuris per sze- 
s'zis menesius dirbo Mechanics
burg 'Navai Depot, artimoje 
Harrisburgo kaipo inžinierius, 
patiko 'baisi mirtis praeita Se
reda, 11 valanda ryte, būdamas 
perpjautu pusiau per lokomo- 
tiva, laike darbo. Velionis gi- 
riiė Maizevillej, Pa., buvo sū
num mirusio Jono Bu!belio. Jo 
brolis Jonas mirė du menesius 
adgal. Buvo parapijonu Szv. 
Juozapo bažnyczios. Jis pa
liko paczia Mare (Miliauskiu- 
te—-Miliuniene), tris po-sunius 
Juozą, Keistuti ir Joną, kuris 
randasi laivyno tarnystoj Phi- 
ladelphijoj. Taipgi paliko sese
ris J. Wentz, Long Island, N. 
Y., Anele, Philadelphijoj ir He
lena namie Maizevillej. Szeszi 
menesei adgal dirbo jis prie 
Draper kasyklų kaipo inžinie
rius trauikentis karukus isz ka
syklų. Laidotuves atsibus gal 
Panedelio ryta, 9ta vai., su 
apeigomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje.

■— Ponios Mare Žukauskie
ne ir Mare Alioniene, isz Gil- 
bertono, Pa., lankėsi mieste su 
reikalais ir atsilankė in redak
cija “Saules” nes ponia Žu
kauskiene yra viena isz musu 
senu skaitytoju, kuria ji myli 
la'bai skaityti. Acziu, misiukes, 
už atsilankyma.

—• Praėjusieji politikisz'ki 
rinkimai kandidatu ant visokiu 
urėdu buvo pasekmingi del 
Republi'konu nes iszrinko visus 
savo kandidatus. Daktaras 
Whalen ir Joe Davis likos isz- 
rinkti ant mokyklų direktorių. 
Herbertas Noakes iszrinktas 
ant prokuratoriaus in Pottsvi- 
lles suda. Žodžiu visi iszrinkti 
Repu'blikonai. Kiek musu Lie
tuviu aplaikys nors, kauleli už 
savo pasidarbavima rinkimuo
se?

ili ženkleliai X, Y ir Z, knygu
tėje nr. 2, yra da geri bet pasi
baigs Laplkr.-Nov. 20 d. Žali 
ženkleliai A, B ir C, knygutėje 
nr. 4 yra geri nuo 1 d. Lapkri- 
czio ir baigsis Gruodžio 20 d.

Cukrus — Ženklelis nr. 29, 
knygutėje nr. 4 yra geras ant 
pelikių svaru cukraus praside
dant nuo 1 d. Lapkr. ir bus ge
ras Ivg Sausio 15 d. 1944.v O

Cze very kai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
atidėtam laikui. Eroplaninis

SHENANDOAH, PA.

— Pana Konstancija, duk
tė ponstvos Juozo Visznaucku 
isz Warrior Run, Pa., likos su- 
riszta mazgu moterystes su ka
praliu Kazimieru Gūbriu, nuo 
21 N. Chestnut uly., per Kuni
gą Szupszinska, S.S. Petro ir 
Povilo bažnyczioje, Sugar 
Notch. Pa.

— Poni Konstancija Ky- 
guoliene randasi vietinioje li- 
gonbuteje, kur gydosi nuo ko
kio tai laiko.

GIRARDVILLE, PA.

■' f Jonas Baniszkeviczius, 
145 W. Ogden uly., mirė namie 
Panedelio dienai nuo szirdies 
ligos, sirgdamas koki tai laika. 
Velionis gimė Lietuvoj, pribū
damas in Amerika apie 35 me
tus adgal iin Shenadori, po tam 
in Girardville apie 15 metu ad
gal, prigulėjo prie Szv. Vincen
to Liet, parapijos. Paliko pa
czia Ona, penkis sūnūs isz 
kuriu du tarnguje kariuomenė
je, kaipo ir du anukus. Grabo- 
rius Vilinskas laidojo.

I ______________

Paskirstymas Maisto

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 
Rudi ženkleliai su literoms G 
ir H, knygutėje nr. 3 yra da
bar geri. Litaros J bus geri pra
sidedant nuo Lapkr.-Nov. 7 d., 
o K prasidės Lapkr.-Nov. 14ta.

*405.71 ezeid. Sa- Daktarai Iszeme Gyva!
Vabala Isz Žmogaus

Ralkausko 1 
kyti acziu už tokia stampia do
vana, 'butu mažai pasakyti.
Tart “telaimina Jus Auks'z- 
cziausias” irgi lengva, tacziau 
tuos žodžius, tuos jausmes mes| 
tvirtinsime savo maldomis, ten 
kur visos dėkingos szirdys 
karsztai atmena, savo mylimuo
sius ir savo geradarius—priesz 
Vieszipaties altorių musu kuk
lios koplytėlės tyloje.

Jums Dėkingos,
Szv. Prancisžkau's Seserys, 

Motina. M. Dovydą, vyresnioji.

Atlankęs Paczios Kapa
ženklelis nr. 1, knygueteje nr. 3 
bus geras pradedant Lapkr. 1 
d. ir bus geras iki da nepaskir
tai dienai.

PADĖKA 
Schuylkilliecziams 
Pennsylvanijoje!

Per metu metus Schuylkillo 
Apsk ri t ies, Pen nsy 1 va n i j oje, 
Gerbiami Vadai ir ju žmones 
rodė didele meile Lietuvai sa
vo Tėvynei jos skaudžiausiose 
valandose, ir tiese jai prigelbs- 
tanezia ranka. Vėliau jie teike 
pinigine pagialba visiems dide
liems Lietuviu užsimojimams 
ežia Amerikoje.

Ta kilni dvasia, pirmųjų 
Garbingųjų Vadu ir veikėju 
taip prigijo, kad ji nesza gra
žiu vaisiu net ir szioje dienoje 
nauju vadu asmenyse. Bravo! 
Schuylkillo susiklausė Lietu
viai ir jusu Vadai! Tenepa- 
vargsta jusu raukos, tenenusi- 
bodi jusu kilni dvasia, ir teby- 
loja ilgai ateityje jusu dideli 
darbai!

Mes Szv. Pranciszkaus Se
serys, susikūrusios Pittsburg- 
ho kalneliuose savo motinisz- 
kuosius namus, skleisti dva- 
s'iszka szviesa tarp musu bro
liu bei seserų, auklėti bei 
mokslinti ju mažutėlius, esame 
nesyki, bet daug sykiu patyru
sios Jusu geru sz indžiu d u o su įi
ma. Nemažiau ja pa tyrėme 
ir sziais metais isz jusu didelio 
metinio vasaros parengimo. 
Esame apturėjusios nuo tos 
dienos iždininko Gerb. Kum K.

Guli “Geležiniuose Plaucziuose” 7 Metus Musu Skaitytojams!

Szono

Sharon, Md. — Ed Wilson 
pribuvo isz artimo kaimelio 
pas czionaitini daktara skuns- 
damasis kad turi baisu skaus
mą szone. Nuo keliu dienu pra
dėjo jam augti rodos kokia 
pūsle ir sumanė ja duoti isz- 
pjauti. Kada daktaras perpjo
vė szona, iszbego isz skaudulio 
juodas gyvas vabalas, tris kart 
didesnis už babuczka (bulvini) 
vabala). Daktaras nusiuntė gy
va vabala in Harvard universi-

Krito Negyvas

Tamaqua, Pa. — Tamoszius 
Lishman 63 metu, bosas Green
wood kasyklų, likos surastas 
ant kelio negyvas ant ulyczios. 
Nuo kada jo motere mirė, tris 
metus adgal, senukas atlanky
davo kasdien kapa savo miru
sios drauges kas vakara ir ei
damas taji vakara namo, sukri
to negyvas szirdies liga.

Nelabas Ir Skopus 
Vyras

Morgantown, Ind. — Nega
lėdama ilgiaus iszgyventi su 
vyru, Mrs. Berta Newells už
vedė skunda priesz savo vyra 
už tai, kad badu marino savo 
szeimyna. Tasai skupuolius ne
duodavo moterei daugiau kaip 
du dolerius ant sanvaites, isz 
tu doleriu motere maitino savo 
vyra, du vaikus ir pati save o 
ir turėjo aprengti szeimyna. O 
kad nenorėjo klausyti savo pa
czios kad jai duotu daugiau ant 
pragyvenimo, motere turėjo 
kreiptis in suda kad ji prie to 
priversti. Sudas jam paliepė 
idant moterei mokėtu nema
žiau kai po 15 doleriu ant san
vaites. — Ir tai per mažai.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT

teta ant tyrinėjimo.

Užkasė Savo Moteria 
Gyva

Millville, Mo. — Palicija ke
tina jeszkoti kapo kuriame ba
dai likos užkasta gyva motere, 
per jos vyra.

Palicija aresztavojo Szima 
Shuka kuris apsakė savo pa- 
žinstamiems buk jo burdingbo- 
sis, sumuszes baisei savo pa
czia, suriszo jos rankas ir ko
jas ir užkasė ja gyva.

Kada palicija dažinojo apie 
tai, paėmė Szima po savo glo
ba ir su jo pagialba sujeszkos 
taja vieta kurioje burdingbosis 
badai užkasė gyva savo paczia.

Turi Ant Guzutes, Tai 
, Ir Ant Maisto Turi

Turėt

Williamsport, Pa. — “Jeigu 
tu, Williamai, turi pinigu nusi
pirkti guzutes, kuri sziadien 
yra taip brangi, tai turi turėt 
pinigu ant užlaikymo savo pa
czios ir vaiku. Nuo sziadien mo
kėsi savo prisiegelei po 40 do
leriu ant menesio ant jos užlai
kymo. ’ ’

Toki tai nusprendimą iszda- 
ve sudžia laike teismo kuriame 
pati Williamo Anderson skun
de ji, kad jis jai neduodavo pi
nigu ant maisto. Teisybia tasai 
sudžia pasakė nes jeigu vyrai 
turi užtektinai pinigu užmokė
ti po $6 už bonka arielkos tai 
ir ant maisto turi turėti pini
gu.

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

(prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 

[centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 

j dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtitka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Amerikonai Gaunasi Per Volturno Upe

Norints Vokiecziai gana tengesi neprileisti Amerikonu 
per upe Volturno, Italijoj, bet musu vyrukai su pagialba 
guminiu laiveliu pasekmingai gavosi ant kranto. Kai kur 
net padėjo plieninius tiltus per upe su didelia pasekme.

DŪMOJIMAI

— Labai tankei brangus 
papuoszai gilius žaidulius den
gia.

— Saldu yra reikalauti, bet 
da saldžiau būti reikalaujamu.

— Su kriauczium kalbėk a- 
pie drabuži; su sziauczium apie 
apsiavima; su skalbikia apie 
skalbimą; su anglekasiu apie 
anglis. Su kožnu amatninku 
apie jo amata nes jeigu su skųst 
barzdžiu kalbėsi apie astro 
nomija, su sziauczium apie fizi
ka, su kvailiu apie tikėjimą, 
tada tave palaikis už kvaili ir 
pasidarysi sau netikėtinai ne
prieteliu.

— Jeigu eini taku, saugo
kis idant neparpultum, jeigu 
eini smiltiniu, žengk pamaželi 
ir lengvai tai nepailsi, kada 
kalbėsi su santikiu žmogum, 
kalbėk atsargei, idant negau
tum per nosi; su praszcziokeliu 
kalbėk labai atsargei, idant jo 
nesupykintum, su asilu nesi- 
ginczyk nes pats pasiliksi asi
lu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondas 

ir Markes.

Fredas B. Snite, milijonierius, kuris praleido jau septy
nis metus szitam “geležiniam plautyje”, sirgdamas vaiku 
paralyžium, iszvažiavo su savo paczia ir dviems vaikais in 
Florida, toliaus gydytis. Gyvena jis Chicagoj. Apsipaczia- 

,vo jis ir susilaukė dvieju vaikucziu sirgdamas taja liga.

Lekiotojas Narsunas Duobkasei Sustraikavo

Pulkininkas William J. Cu
mmings, vienas isz geriausiu 
lekiotoju Corregidore ir Ba- 
tanne, kuris atsižymėjo savo 
užduotyje, nuuszaudamas 
daug Japonu eroplanu.

Negavo Nominacijos

Wendell Willkie, Republi- 
koniszkas kandidatas ant 
prezidento 1944 mete, kalba 
apie sklypo gerove laike po- 
litikiszko susirinkimo St. 
Louis, Mo.

Chicago, Ill. — Duobkasei 
ant Lenku kapiniu Szv. Adal
berto, sulaikė 15 szermenu in 
viena diena ir neinleido in ka
pines. Kunigai, graboriai ir ki
ti žmones turėjo sugryžti adgal 

! ir laukti pakol duobkasei susi- 
; taikins su parapijoms apie už
mokesti. Dažiuretojas kapiniu, 
Julius Szalkovski, sako kad vi
so 70 darbininku ant kapiniu 
sustraikavo. Keli kareiviai, ku
rie pribuvo ant szermenu savo 
giminiu, turėjo sugryžti in tar- 
nystos vietas nematydami szer
menu.

Kryžius Užmusze Vaika

Key West, Fla. — Didelis 
akmeninis kryžius parvirto ant 
13 metu vaikuczio, Tamosziu- 
ko Key, užmuszdamas ji ant 
vietos, kada vaikutis siautė ap
linkui ji ant kapiniu. Tasai 
kryžius likos pastatytas ant 
kapo žmogaus, 40 metu adgal.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

AMERIKOS TAUTI
NIS HYMNAS

Giedama kaip “My Country 
’tis of Thee”

Tėvyne manoji,
Sząlele laisvoji,

Giriu lave.
Žeme mano tėvu,
Prieglauda ateiviu,
Lai isz visu ezalih, 

Bus tau garbe.
Žemele prigimta,
Laisves szalis szventa, 

Gyvuok ilgai.
Szalis lauku gražiu, 
Žeme girriu žaliu, 
Tave szirdyj’ turiu, 

Keliautinai.

Tegul laisves daina,
Malon i a i 1 i nksm ina,

Szirdis visu.
Lai pievos ir girrios,
Ir kas tik gyv’s yra,
P o d ra u ge i pritaria,

Savo balsu.

Dieve musu tėvu,
Apgintojau savu,

Lai giedame.
Ilgai tepatenka, 1
Laisva Amerika,
Szelpt mus savo ranka,

Dangaus Pone. —F.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
—o--

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

Pri'siuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c i
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Ila isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
mainą oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Be
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo>

Tieji kurie persikrausto iu 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule Publishing Co.,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


