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Rusai Paėmė Czerkasi
• ' - • . I

Isz Amerikos
MOTERE TIKĖJO 
t IN RAGANAS 

f Vyras Tikėjo In 
t Atsiskyrimą

Allentown, Pa. — Czionaiti- 
nei Pruselei labai tiki in viso
kius burtus ir raganystaš bet 
Laura Stratter iszrado kad 
lengviau yra užlaikyti visokius 
jburtus ne kaip savo vyra. 
Sziadien toji neiszmanele grau
dinasi kad nepamete visokius] 
burtus nes jos vyras nebutu 
jeszkojas persiskyrimo nuo jos. 
Vyras padavė sekanczias prie
žastis kad negali ilgiaus gyven
ti su savo prisiegele o tosios 
yra sekanczios: Motere paženk
lindavo kryzeleis duris idant 
neinlystu raganos in stuba, ne- 
sziojo ant kaklo visokius mai 
eželius su kokeis ten milteleis 
idant prie jos neprisikabintu 
piktos dvasios. Ant tuju burtu 
vyras mažai temino bet kada 
tūla vakara vyras gulėjo, jo pa- 
cziule adbego su ilgu peiliu ir 
insmeige in paduszka ant ku
rios vyras gulėjo, tik du colius 
nuo jo galvos. To buvo jam už 
daug ir nutarė persiskirt su ta
ja neiszmanele.

Daug randasi tokiu paikszu 
moterių ir tarp Lietuviu, ku
rios intiki įn visokius burtus ir 
pžžadus.

14 Lekiotoju Užmuszti 
Eroplanu Nelaimėse

Clovis, N. M. — Dvylika 
Amerikoniszku lekiotoju likos 
užmuszti, kada ju didelis bom- 
binis eroplanas susidaužė arti
moje czionais. .Nei vienas ne- 
ppsisaugojo mirties.
i i —

Belchertown, Mass.—Du afi- 
cieriai likos užmuszti o vienas 
mirtinai sužeistas. Septyni isz- 
szoko laimingai, kada ju ero
planas nukrito ant artimos 
ukes. Buvo tai kariszkas ero
planas.

13 Kvortų Arielkos Del 
Kožno Gyventojaus

Washington, D. C. — Visi rė
kia kad Amerikoj sziadien yra 
didele trukumą arielkos bet se
natorius Scrugham, isz Ne va
dos, tvirtina buk sziadien ariel- 
kiniuose magazinuose randasi 
tiek arielkos kad ant kožno gy
ventoj aus pripuola po dvylika 
kvortų arba viso randasi maga
zinuose 400 milijonu kvortų vi
sokios arielkos.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Vokiecziai Nuszove 16 Italu

Gimines ir pažystami susirinko prie kapo kuriame guli 
lavonai 16 Italiszku gyventoju. Jie likos suszaudyti per Vo- 
kiszka kareivi kuris pavogė viszta vienai szeimynai. Toki 
atsitikimai atsibuna ant kasdeininio paredko Italijoj.

LENGVATIKIS
APGAUTAS

Tamsumas Ir Tikėjimas 
In Burtus Kainavo
Užtektinai Szitam 

Lengvatikiui

Gary, Ind. — Bronius Mro- 
czek kentėjo nuo kokio tai lai
ko ant nerviszkumo ir nors jau 
iszdave gana daug pinigu bet 
jokio palengvinimo neaplaike. 
Vienas isz jo draugu patarė 
jam idant nusiduotu pas gar
singa užžadetoja, Madame Fa- 
fiola, kuri ji visiszkai iszgydys 
ir jis daugiau nekentes. Bro
nius nusidavė pas užžadetoja ir 
pasakė jai kad nesigailės pini
gu, kad tik jam palengvintu o 
ragana meldėsi kožna diena 
kad tik toki kvailei pribūtu 
pas ja. Apreiszke jam kad jo li
ga greitai iszgydins bet kasz- 
tuos jam 1,500 doleriu ir tai 
turi užmokėti tuoj aus.

Tikėdamas jai kaip kokiai 
szventajai, Bronius užmokėjo 
o ragana pradėjo daryti viso
kius “hokus pokus” ant jo ir 
liepe jam pribūti ant rytojaus. 
Kada Bronius sugryžo ant ry
tojaus, rado duris užrakytas o 
ragana iszjojo ant szluotos po 
velniu, jeszkoti kitu kvailiu.

Bronius tada nusidavė pas 
palicija melsdamas kad tieji 
surastu ragana bet daugiau 
melde kad jam surastu jo pini
gus. Sziadien tasai neiszmane- 
lis papuolė da in didesne nėr- 
viszka liga, kuria jam invare 
ragana, paimdama jo pinigus. 
— Ant svieto ir kvailiu yra rei
kalinga.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

BAISUS PADĖJIMAS
LENKIJOJ

525,000 Vaiku Iszmirs

Iszgydytas Per Malda

Clarksburg, Ind. — Charles 
Newton, kuris buvo suparaly- 
žavotas per asztuonis metus, 
atsikėlė isz savo vežimėlio ir 
nuėjo ketures mylės pasi- 

j vaikszcziodamas. Jis pasveiko, 
kaip pats kalba, po ilgai ir 
szirdingai maldai, praszyda
mas Dievo sveikatos. Daktarai 
buvo ji apleidia tvirtindami 
buk jam nesiranda jokiu gy
duolių ir jie mane jog jis turės 
sėdėt vežimėlyje per visa savo 
gyvastį lyg smert.

Dukrele Sukapojo
Tęva Ant Smert

Moyersville, N. C. — May 
Confield, 14 metu mergaite, li
kos uždaryta kalėjime už atė
mimą tėvui gyvasties kada ta
sai miegojo. Mergaite, paėmus 
kirvuką, sukapojo baisei tėvo 
galva. Priežastis žudinstos bu
vo ta, kad tėvas taja diena nu
baudė nepaklusna dukrele už 
nesilankymą in mokykla.

Pagimdė Kūdiki Su 
Dviem Galvom

Ferrenton, Mont. — Kokia 
tai Vera Emden, kuri radosi 
abaze kirtiku medžiu girrioje, 
ana diena pagimdė kūdiki su 
dviem galvom. Tasai nepapras
tas kūdikis sveria net 20 svaru 
ir yra normaliszko sudėjimo ir 
sveikas. Viena galvele randasi 
užpakalyje sprando. Virszuti- 
ne yra paprasto didumo bet že
mutine ant sprando yra be kau
lu ir rodos buk tik isz kokios 
minksztos teszlos sulipyta. Mo
tina vargei iszliks gyva ir li
kos nuvežta in pavieto ligon- 
bute.

London — Korespondentas 
Amerikoniszko laikraszczio 
apraszineja kokis sziadien pa
dėjimas vieszpatauja Lenkijoj 
Raszo jis, buk gyventojai yra 
iszbadeja, pageltę ir vaiksz 
czioja kaip koki szeszelei uly- 
cziomis. Maisto labai trumpa 
ir to negalima gauti nes Vokie
cziai viską užgriebė. Spėjama 
kad isz priežasties tojo padėji
mo apie 525 tukstancziai vaiku 
turės mirti szia žiema isz prie
žasties stokos maisto ir pieno.

Patys Generolai 
Nužudys Hitlerį

London — Žinunai spėja buk 
kada Vokietija nupuls tai Vo- 
kiszki generolai patys nužudys 
Hitlerį, tokiu budu Vokiecziai 
gales gyventi ateityje ramybė
je nes nebus kam j u pakurstyti 
prie naujos kares ir svietas gy
vens ramybėje.

Vokiecziai Padėjo
Dinamito Po Rymu

Bern, Szveicarija — Visas 
miestas Rymas sziadien yra 
dideliam pavojuje nes Vokie
cziai padėjo daug dinamito ir 
bombų po didžiausiais namais 
ir po svarbiu vietų, tiksle, jeigu 
tasai miestas butu paimtus per 
Allijentus, tai priesz jo aplei
dimą uždegtu taisės bombas ir 
isznesztu visus namus in pa- 
dangs. Manoma kad didesne 
dalis tojo miesto butu sunai
kinta per Vokieczius. „

Paliko Kūdiki Lauke 
Per Visa Nakti

Milton, Pa. — Gal didžiausiu 
užmirsztuoliu ant svieto yra 
Szimas Berger nes jis užmirszo 
apie savo kūdiki, palikdamas 
ji lauke per visa nakti. Priesz 
gulima tėvas vežiojo kūdiki po 
miestą, paskui pastate vežimė
li priesz savo sztora, kuri užra
kino ir nuėjo gult. Isz ryto ank
sti, palicijantas iszgirdo kūdi
ki verkenti vežimėlyje ir pri
budino Bergeri kuris su 
džiaugsmu padekavojo palici- 
jantui už jo patarnavima.

Angliszki lekioto j ai supliekė 
Vokieczius artimoje Atėnų. 
Septyni Vokiszki eroplanai li
kos nuszauti ir dvi Vokiszkos 
stotys sunaikintos. Du szimtai 
Vokiecziu žuvo.

Rusai Sunaikino
16 Vokiszku 
Kariszku Stocziu

Ir Užmušė 800; Berlinas Vela 
Bombarduotas; Dvi Japonisz- 
kos Salos Paimtos; 14 Lekioto

ju Užmuszti Nelaimėse 
k _____________ *

Rusai iszvijo Vokieczius isz aplinkines Ko- 
rosteno, kuri paėmė po smarkiam musziui ir da
bar kėlės in Lenkija yra atidarytas del Maskolių. 
Norints Rusai buvo priversti apleisti Žitomira 
bet paėmė Ovrucza, 25 mylės nuo Korosteno, 
kaipo ir paėmė Czerkasi kur sunaikino 16 Vo- 
kiszku kariszku stocziu užmuszdami apie 800 
Vokiecziu. Prie Kijevo Rusai smarkei supliekė 
Vokieczius ir smarkei eina ant Lenkijos ir Ru
munijos. Vokiecziai panesze dideles bledes. 
Lenkai rengėsi ant priėmimo Vokiecziu ir ginsis 
kaip galėdami.

Aliijentai vela užklupo ant Vokiszku mies
tu ir Berlino, numesdami ant jo apie 350 tonu 
bombų kurios sunaikino daugeli visokiu dirb
tuvių ir miestas dega isz visu pusiu. Apie 1,000 
eroplanu eme dalybas tame užklupime per 24 
valandas. Aliijentai bombardavo Modane, Fran- 
cijoj ir kelios bombos pataikė ant geležkelio 
stoties, užmuszdamos 600 Vokiszku kareiviu. 
Aliijentai smarei bombardavo Vokiszkus mies
tus Cologna ir Liverpooli, kuriuose taipgi už- 
muszta daug žmonių ir sunaikinta daugdirb- 
tuviu.

Anglikai vela bombardavo 
smarkei Berlina ir Norvegija. 
Lekioto j ai numėtė daug bombų 
ant Kjeller iszneszdami in pa
danges eroplanu dirbtuves ku
rias visiszkai sunaikino. Kėlės 
dienas priesz tai smarkei bom
bardavo Vokiszka miestą Lud
wigshafen, padarydami milži- 
niszkas bledes ir daug žmonių 
likos užmuszta.

Ant Pacifiko Amerikoniszki 
kariszki laivai priplaukė 200 
myliu prie Japoniszkos drut- 
vietes, kuria bombardavo 
smarkei. Gilbert ir Marshall sa
los taipgi buvo smarkei bom
barduotos su didėlėms ble- 
dems. Samos Salos taipgi nu
kentėjo nuo Allijentu bombar
davimo. Artimoje Bougainville 
Aliijentai nuszove 16 Japonisz- 
ku eroplanu.

Amerikoniszki kareiviai Su- 
batoje paėmė dvi Japoniszkas 
salas Tarawa ir Makin, po 
smarkiam musziui, kurios ran
dasi Gilbert salose. Amerikonai 
smarkei bombardavo Japonus 
užmuszdami dideli skaitlį.

Du Laivai Susidūrė, 
Daug Žuvo

Philadelphia, Pa. — Du tavo- 
rinei laivai susidūrė laike mig
lu, artimoje czionais, isz kuriu 
vienas užsidegė. Manoma kad 
daug laivoriu žuvo ir likos su
žeisti bet tik tris lavonus lyg 
sziam laikui surado o likusieji 
randasi laivuose.

BURTAI MOTERIŲ

— Holandijoj deda naujei 
užgimusi 'kūdiki iii lopszi prie 
kurio padeda czesnako, drus
kos, duonos ir szmoteli mėsos.

— Irlandijoj, kada užgema 
kūdikis, tai motina savo kūdi
ki prirista su juostele isz savo 
plauku, idant laume neiperimtu 
kūdikio.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Gera Rodą Sudžiaus 
Girtuokliui

Philadelphia, Pa. — Sudžia 
Ferguson, nubausdamas ant 10 
doleriu Mika Sheldon, už gir
tuokly sta, iszkirto jam sekanti 
pamokslą:

“Žmogeli, pataisyk savo gy
venimą ir paliauk gėrės bet jau 
jeigu negali be to apsieiti tai 
duokie savo paežiai du dolerius 
ant nusipirkimo guzutes. Pas
kui pirkinekie geryma nuo jos, 
tokiu budu ji uždirbs 8 dole 
rius kuriuos indės in banka o 
už likusius pinigus ji vela nu
pirks tau guzutes. Jeigu taip 

darysi per deszimts metu ir po 
tam laikui neteksi proto nuo 
gerymo ir mirsi tai tavo mote
re turės užsidirbus užtektinai 
pinigu ant tavo palaidojimo, 
duoti mokslą likusiems siera- 
tukams, nusipirks sau narna, 
apsives su geresniu žmogum ir 
užmirsz apie tave.’’

Ar Fergusonas priėmė rodą 
iszmintingo sudžiaus ar ne, tai 
nežine.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Amerika kalba! PrigiaU 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!



F1S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
kosi po stribas kaip piktos dva
sios inbrukdami žmoniems to
kius laikraszczius kokiu visai'

Maistas Kovoja Už 
Laisve

nenori skaityt ne matyt o kaip

Nekurie žmones valgo už 
daug, nekurie kalba už daug— 
o yra ir tokiu kurie geria už 
daug, kurie tvirtina kad alko
holius juos sudrutina ir duoda 
jiems pajiegas o kiti sako jog 
“nori pasigert kad būti links
mais.

Pagal valdžios surasza tai 
1,214 miestuose Amerikoj, su 
39 milijonais gyventoju, 593,- 
.500 'buvo aresztavoti už gir- 
tuoklvsta o 160,000 už sukeli- 
ma maiszacziu, taipgi likos 
aresztavota 41,500 už varyma 
automobiliu kada buvo girti, 
prieik tam 4,900 ypatų buvo 
nusiunsti in ligonbutes nuo ap
svaiginimo ir alkoholiniu ligų 
o apie 5,000 mirė nuo girtuok
liavimo.

kur turi juos iszvaryti isz stu- 
bos su szluota nes toki krep- 
szelninkai neturi ne sarmatos 
ne vyriszkumo idant iszeit ger- 
valei.

Maistas yra labai svarbi me
džiaga. Ji savo svarba lygino-' 
jasi su plienu, guma, alyva. 
Musu sziadieninis sumanymas 
maista vartoja kaipo ginklą 
pergalei — palaikyti musu ko- 

'vojanezius karius aukszcziau-Tula mergina, isz San Fran
cisco isztarnavo jirie telefono šiam pajėgume, paremti musu 
kaipo operatoika per 22 metus. I sąjungininkus, iszlaikyti gy
la taji laika atsake ant 2,245 vais isz prieszu iszlaisvintus 
atsiszaukimu. — Jeigu toji žmones. Nebus perdaug pasa- 
mergina iszklauSe per telefoną kyta, kad kryptis ir karo ilgis 
tiek szunybiu kiek musu mies- ir Amerikiecziu gyvybių kasz- 
te per telefoną merginos isz- * tai, gali priklausyti nuo to, 
klauso tai užsitarnavo ant auk-1 kaip pasekmingai mes gamin
simo medalio. sime maista. ir kaip sumaniai 

vartosime ta ka turime.
Mes negalime turėti visa tai

♦M-******************************************************************************

1 “Turime Už Ka Dekavoti Dievui” i* *

Nekurie žmones stebėsi kad
szitoji kare taip ilgai tęsęsi ir ko norime. Bet mes galime tu- 

maisto ten- 
grindiniems sveikatos

ESr5 “Saule” dabar $4.00 
metanas in Suvienytose Valsti
jose. $5 kitose Vieszpatystese. 
SKAITYKIT "SAULE” PLATINKIT

Biznierius kuris savo biznio 
negarsina laikraszcziuose ir ne- 
užsipraszo savo Ikostumeriu 
idant pas juos atsilankytu, pa
sirodo kad neužkenezia idant 
pas ji žmones atsilankytu — ir 
eina kitur su pirkiniais.

Nerūkyk cigara savo dirbtu
vėje ar biznije nes kostumerei 
manys kad tau biznis taip ge
rai sekasi kad neturi ka dau
giau veikti kaip tik rūkyti ci
garus.

klausinėja: “kada, po szimts reti pakankamai 
knypeliu, toji kruvina skerdy-! kinti pa.
ne užsibaigs ?” į ir maistingumo reikalavimams

Dideli žinunai apie tai tyli,1 ir dar aprūpinti reikalingiau- 
mažesni atvirai iszpažinsta kad siu maisftsu kariuomene, jeigu 
nieko apie tai nežino o tieji ku-1 mes visi suprasime szio laiko 
rie nieko nežino, apraszineja maisto padėjimą ir darysime 
ka kita ir... vis eina kalbos tviska, kad ir maistas kovotu už 
aplinkui. — Kaip tasai krūvi- laisve.

Amrikiecziai gali daugiau 
---- ■ gaminti, daugiau taupyti, pro

tingiau valgyti, vengti eikvo
jimo, pritaikyti valgi prie be

būk simainineziu gyvenimo sanly- 
gu, pasidalinti su kitais pa-

nas szokis užsibaigs tai niekas i 
nežino o tuom'kart laukime1 
kantrei jos pabaigos.

***-»r***-Ir-)c*-K**-Ir-K*******-**-K-K-K****-K**-M<******-k***-|K*-X-M<-K**-!<-k^-K^-K-K-k*************
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Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksli u, 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,

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
Knygutes per paczta. Pinigui 
g'alite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti, 
bu Salamono Nose.

Moteres vėlina 'būti patogiom 
ne kaip iszmintingom; kvai
loms negu bjaurioms bet vėlina 
būti patogioms ne kaip senoms. 
O bet ant szimto vyro vos devy- 
nesdeszimts devyni apsiveda 
del moteres ‘ ‘ patogumo ’ ’ o vie
nas del “meiles.” Likusieji 
jeszko, pirmoje eileje, merginu 
su pasbgu, antroje, — merginu 
su szirdžia, protu, mokslu ir 
geru gaspadiniu o ir dorybia, 
kurios suteikia didžiausia lai
me luome moterystes, daro ra
mu ir saldu gyvenimą žmogui.

Katrie-gi vyrai esą iszmin- 
tingiausi ?

Laikraszcziai skelbia
Mussolino valdžia užgriebė vi
sa turtą Italijos karaliaus, Y ik- skirstymo (racijonavimo) pa- 
toriaus Emmanueliaus, kuris ’gįalba, padėti palaikyti žemas 
isznesza ant daugiau kaip 40 maisto kainas, nemokant virsz 
milijonu doleriu. — Kam po Į augsgzcziausiu legaliu kainu ir 
nogiu jam turėti tiek pinigu’ paremti vyriausybes ir apylin- 
jeigu jo tautiecziai badauja ir ]ies maitinimo planus. Visi szie
mirszta ant kares lauko!

SZIADIEN, Amerika yra dėkinga Dievui, už aplaikytas 
geradejystes ir ingalejima savo nevidonu, daugeliose dalyse 
svieto.

Kokis tai daktaras isz New 
Yorko parasze straipsni ir ap
garsino buk už 200 metu visi 
žmones bus beproeziais. — Ro
dos, nereikes laukti ne dvieju 
szimtu metu, nes svietas jau 
dabar kvailioja o ypatingai 
vieszpacziai karalyseziu kurie 
užklupineja vieni ant ‘kitu ir 
žudo savo padonus kaip szia
dien Europoje darosi.

veiksmai gali 'būti sutraukti in 
szuki: gamink ir taupyk, dalin- 

Amerikonai pradėjo pajudi- kis maistu su kitais ir buk san- 
net klausymą apie ateivysta iii žiningas. Tacziau szios progra- 
Amerika po karei nes tikisi mos pasisekimas priklausys 
tukstaneziu nauju ateiviu ka- nuo laipsnio, iki kurio mes visi 
da kare pasibaigs nes kožnas1 pripažinsime maisto reikszme 
geis keliauti in taja laisva szali sziame kare ir priprasime gal- 
kur žmogus gali gyventi ra- voti apie maista, kaipo ginklą 
miai.

Vienas isz
Angliszlku laikraszcziu
buk po užsibaigimui Europisz- moniu, 
kos kares, s 
skaitlingos i 
milijonas žmonių plauks 
Amerika kas meta.

Kai bus po karei tai laikas maisto, taupyti maista,

Dede Samas (arba Amerika) dekavoja Dievui už Laimeji- 
ma ir Ingalejima savo nevidonu ir kad greitai užsibaigtu 
szioji Kare, kuri ima milijonus žmonių po visas dalis Svieto.

Bukime ir MES dėkingi Dievui, už aplaikytas JO ma
lones, ir kad nevidonas mus neingaletu, nes Amerika kovoja 
už LAISVE ir LYGYBE szio sklypo!

visi galėtu tapti Jaunuju Rau
donojo Kryžiaus nariais.

—Office of War Information,
Wash. D. C

JUOKAI Puikus Sapnas

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

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

••SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

ženklyviausiu Per szi menesi Amerikiecziai 
raszo bus praszomi imtis eiles prie- 

z kurios reikalingos pa- 
susilauksime taip dėti maistui kovoti už laisve, 
immigracijos kad Szias priemones daro kiekvie- 

in'no Ameri'kieczio savanoriszkas 
sutikimas gaminti daugiau 

, ven- 
parodys. Galima manyti kad giant eikvojimo, dalintis su ki- 

ir būti sanžiningam su 
maistu, mokant ne augszcziau 
valdžios nustatytu augszcziau- mas 1 
siu kainu ir neatiduodant bei1 manomas. Sziadien 
nepriimaiit paskirstymo ženk-!kai sutinka daug 
lėliu. — O.W.I.

Laikykis Karo Darbu
Pasikalbėjimas

immigracija ims nedidele nes,tais 
daugybe Lietuviu ketina 
gryžti adgal in Lietuva — žino
ma jeigu Ims geresnis padėji
mas ir laisve kaip buvo priesz 
szita kare.

Milijonines immigracijos ne
galime tikėtis o ypatingai isz 
Rusijos. Amerikoniszki laik
raszcziai tame biustą nes žmo
nes bus reikalingi ant atstaty- 

Imo savo sklypu kur milijonai

su-

Jaunuju Raudonasis
Kryžius

Kas yra gyvenimas?
Jeigu žmogus genasi paskui 

pinigus tai yra piniginis paini- žmonių likos užmuszti ir 
szelis. Jeigu pinigą užlaiko, tai 
yra kapitalistu. Jeigu ji pra
leidžia, tai yra sportas ir neži
no verte pinigo. Jeigu ju neda- 
siclir'ba tai yra tinginiu. Jeigu . . z . .
aplaiko pinigą be darbo taip11 suda ant persiskyrimo nuo'meigaieziu insirasze in Jaunu-' 
yra iszgama ir sunkenybe del savo pacziules. 
kitu. Jeigu juos aplaiko po sun
kiam darbui per savo gyvastį, |ti del Iko nenori gyventi su savo 
tai yra kvailys kurie nieko ne- prisiegele, kad ji kas nakt ima 
gavo ir nepasinaudojo isz szio 
gyvenimo.

kankyti visokiais budais.

Harrison Larrymont, 76

Skaitytojai puikei užsimoka 
už “Saule” ant ateinanezio me
to ir negalime ne ant vieno ru- 
goti ir turime da padekavoti 
nekuriemš už prisiuntima nau
ju skaitytoju su gerais vėlina
mais ir ilgo pasidarbavimo del 
musu tautiecziu.

“Saule” milžiniszkai auga 
kasdiena ir be pagialbos nusu
susių krepszelninku kurie trąn-

Dabartiniu metu labai daug 
darbininku apleidžia ar maino 
savo darbus del invairiu prie- 
žaseziu bei pablogėjusiu del 
karo sanlygu. Szitas 'begalinis 
darbu mainymas lėtina gamy
ba nes suradimas ir apmo'ky- 

pakaitos yra beveik nein- 
darbinin- 

kliucziu — 
netinkamos darbo Sanlygos, ne
pakankamos susisiekimo prie
mones, netikusios gyvenimo 
sanlygos, nepakankamos prie
mones vaiku priežiūrai ir 1.1. 
Vyriausybe, darbininkai, pra- 

Kry- mone ir apylinkes visuomene 
!gerai supranta szias kliūtis ir 
■ bando nugalėti jas. Bet tuo tar-

— Pasakykie man, Petrai, 
kas pasidarė su Jonu?

— O kas, visko neteko! To
ki puiku maluna vandenini 
pravalgė ir pragėrė.

— Tai-gi, brolau! Tik man 
didelis dyvas, kaip jis galėjo 
tokias dideles girnas praryt!

Vienas ponas 'buvo su čigo
nu ant medžiokles; abudu szo- 
ve iii viena zuiki. Čigonas tik
rino, jog jis nuszove zuiki o po-

Istorija apie Amžina Žydą, 
•o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanov City. Pa.

Klausymas
nie-

Jaunuju Raudonasis 
nu- žilis, Amrikos Raudonojo Kry

žiaus jaunuoliu padalinys, ku- 
* ris dabar visas savo pastangas pu yra būtinai reikalinga, kad 
paszvenczia karui, pradėjo sa- kiekvienas suprastu savo ypa

tų amžiaus, gyvenantis Cleve- vo metini nariu verbavima. tiszka atsakomybe laikytis ka
lami, Ohio, padavė praszyma Pernai 17 milijonu berniuku ir rui naudingo darbo. Amerikie- 

■ ežiai, vyrai ir moterys turėtu 
■ju Raudonąjį Kryžių. Kadangi justi, kad jie turi asmeniszka 

Larrymont paduoda priežas- organizacijos nariai prisiraszo dali darbu mainymo nugaleji- 
tik vieneriems metams, tai sziu uie — todėl, ar jie butu karui 
metu insiraszymas vėl turės 
prasidėti isz pat pradžios. Tik
slas yra intraukti kiekviena 
pradžios ir vidurines mokyklos 
mokini in Jaunuju Raudonojo 
Kryžiaus tarnyba. Visi vaikai,' 
be rases ar tikėjimo skirtumo, i

su savim kėlės kates in lova, 
kurios turi daug blusu. Nuo tų
jų miaukiu priviso lovoje tiek 
blusu kad žmogelis negalėjo 
miegoti. Jo paeziule nenorėjo 
atsiskirti su katėms o ir kates. 
nenorėjo skirtis su blusoms to- 11110 l,at vaiku darželio iki vid. siu užsiėmimu, 
del senukas nori atsikratyt nuo mokyklos, vieszu, privatiniu ar ___
savo moteres. Sudžia senukus'parapijiniu mokyklų, gali insi- 
perskyre, kurie gyveno su sa
vim 52 metus.

naudingame darbe, ar padėji
me padėti fabriko ir apylinkes 
prisitaikymui, jie privalo lai
kytis savo darbu ir padėti ki
tiems tai daryti. —O.W.I. Į

— Gerai, — tarė ponas, — tu 
vienok to davesti negali bet ar 
žinai ka? Katras isz mudviejų 
turės gražesni sapna szita nak- 
ti, tai tam zuikis teks. Kada 
parėjo namon, ponas liepe pa- 
keipt zuiki in pecziu o čigonui 
liepe atsigult kuknioje. Ant ry
tojaus paklausė ponas:

— Na, čigone, ka tu sapna
vai?

— Geriau butu, idant ponas 
pirma pradėtum savo sapna.

— Asz sapnavau, — pradėjo 
ponas, .— jog stovėjo labai il- 
kos kopeczios — net in dangų, 
tai asz pradėjau lipt, ar nesi- 
gausiu laikais in dangų ir taip 
padariau.

— Taip, taip, szviesus pone, 4 
i tai teisybe. Asz pats macziau i 
poną danguje ir pamislinau sau1 į . i jjog gal jau nesugryszite tai asz ; J

įiszt raukia u isz pecziaus zui ki 
ir suvalgiau. . .

ta yra niekiau-

Sieniniai Kalendoriai, 23%

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

raszyti in Jaunuju Raudonąjį
Kryžių. Mokiniai turėtu pra- coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
szyti savo mokytoju suruoszti 35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
Jaunuju Raud. Kryžiaus vei-‘ SAULE PUBLISHING CO., 
kima ju skyriuose, taip kad jie. mahanoy city, pa. u.s.a.

Motere klausė kaip du nuo- 
Lrodus vyrai jai tauzijo apie 
nuobrodžiu pasaka jog jai 
net nubodo klausyt.
Ant galo vienas, rodydamas 

su pirsztu ant antro, kalba:
— Asz jums, misiuke, sakau 

jog asz ir mano prietelis tai 
vienas kūnas ir viena duszia.

Motere, žiūrėdama ant abie
ju, nuo galvos lyg kojų, tarė:
— Katrame isz jųdviejų tal- 

pinasi duszia?. ..

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* velnias
TIKTAI, . . . 50c

SAULE PUBLISHING CO..
Mahanoy City, Pa.
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
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me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

:: 25<? :: I
SAULE PUBLISHING CO„

A-B - CELA VSj

*
*
i

1
t
A

ž 
i 

i o 
t 
i 4

arba pradžia
SKAITYMO

,. .ir
i
*

64 pus., Did. 5x7col. g
Tiktai, 10c. ?
‘‘SAULE’’ 

MAHANOY CITY, PA. f



'■SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Razbaininku
»»x-»»x->*****»*************************** *»***>» *»*-**

Amerikonai Gerai Prižiūrami Vokietijoj

yiSKAS tas, ’kas czionais yra 
suraszyta, tai mano akimis 

ne yra matyta, ne už septynių 
kalnu, ne už septynių upiu, tik
tai svetimžemei vai'ksztinejo ir 
ta pasaka sakinėjo.

Tasai atsitikimas nebuvo už 
keliu desetku amžių, ne už ke
liu tu'kstaneziu metu, bet tik 
tuo kart, kada da Lietuvoj bu
vo daugelis girriu, kuriose lai
kydavosi pulkai razbaininku 
užpuldinedami ant keliaujan- 
cziu žmonių.

Tame tai laike gyveno vie
nas ūkininkas, kuris turėjo sti
lių, vaikina pilna gudrybes, 
bet prie darbo neturėjo noro.

Pas sziaucziu buvo per san- 
vaite, pas kriaueziu ir staloriu 
tiktai po valandėlė, visur buvo 
per sunku ir dirbti nenorėjo, 
tiktai savo kambaryje visados 
sėdėjo.

— Kas isz tavęs bus ? — pa
klausė tėvas sunaus. — Gal no
rėtai būti razbaininku, arba 
svetimnaudžiu.

Vaikinas pamislines valan
dėlė tarė:

— Ar žinai ka, mano teveli? 
Tas darbas tai man patinka. 
Asz jaueziu kad esmių sutver
tas razbaininku ir kad apie tai 
užsisznekejome, tai leiskite 
mane in svietą o asz nepražū
siu.

Tėvas, perpykęs, pagriebė 
vaikina už plauku, sumusze ji 
gerai ir iszmete per duris.

Sūnūs susidavadijas savo 
plaukus, nuėjo in kluoną ir už
silipęs ant szieno pramigo va- 
kara.

Pramigęs sugryžo pas tęva, 
grąžei jam padekavojo už au
ginimą ir visus jo vargus, taip
gi — be slėpimo pasakė kad ei
na jeszkoti laimes in pulką raz
baininku.

Tares tuos žodžius, iszbego 
isz stubos in tamsia girria ku
ri buvo atitolinta per kokia my
lia nuo tėvo stubos. Po daugeu 
lio perleistu perszkadu, inejo 
vaikinas in tankia oszianczia 
girria, kurioje nebuvo matyt 
jokio žmogaus.

Kur czionais atrasti vagius 
arba razbaininkus, — pamislijo 
vaikinas?

Gudras vaikinas inlipo in 
augszta medi ir pradėjo dairy
tis ar nepamatys kur žiburį, 
apsidairęs pamate didele ugni, 
apie kuria sėdėjo daugybe raz
baininku.

Bet kad nepamesti kelia, nu
siėmė kepure nuo galvos ir nu
mėtė in ta szali medžio kurio
je mate ugni, nulipęs nuo me
džio susijeszkojo kepure ir nu
traukė in ta ja szali.

Eina, eina, gal adyna ar dau
giau, tiktai gana kad priėjo ug
niaviete, pas kuria sėdėjo raz- 
bain inkai.

Žemai pasikloniojas ir palai-
mines, prasze kad priimtu ji 
už dranga.

— Gerai, priimsime tave, bet 
turi ant to užsipelnyti, — tarė 
vyriauses.

— Ka turiu daryti, pasaky
kite, — užklausė vaikinas.

— Rytoj, szvintant, — tarė 
razbaininkas, — vienas ūkinin
kas vesis jauti, takais per gir
ria. Jeigu nori būti musu drau
gu, turi paimti nuo jo jauti bet 
taip, kad ji neu'žmusztum ir jo
kios szkados jam nepadarytum.

— Gerai, pamėginsiu, — at
sake vaikinas linksniai.

Į Razbainirfkai clave jam val
gyt ir gerti o privalgydinę, nu- 
vede in kamara ant pasilsio.

Stebėtina buvo toji kamara, 
stovėjo maiszai pilni aukso ir 
sidabro, szilkinei drabužei ka
bojo ant sienų ir ginklu buvo 
prikrauti pilni kampai.

Paauksuoti krėslai ir kana
pos o viduryj stubos gulėjo nio- 
teriszkas szilkinis czeveryku-J 
tis.

Vaikinui tasai czeverykutis 
labai patiko ir pasiėmęs ji in- 
sidejo in kiszeniu.

Ant rytojaus, szvintant, isz- 
ejo in girria. Žiuri, sztai eina 
žinogus su jaueziu. Tuo kart 
iszsieme czeverykaiti isz kiszc- 
niaus ir padėjo ji ant kelio. 
Ūkininkas, eidamas pro szali 
pažiurėjo in czeverykaiti ir ta
re pats in save.

— Ach, kas tai do gailestis 
kad tiktai vienas, kad butu po
ra, tai džiaugsima padarycziau 
paežiai, parneszes namon. Bet 
dabar menka nauda isz vieno!

Ir nuėjo toliau.
Musu vaikinas, girdėdamas 

tuos žodžius, paėmė czevery
kaiti ir apibėgės aplinkui tam 
žmogui už akiu, vela padėjo ta 
pati czeverykaiti ant kelio o 
pats pasislėpė už medžio.

Palengva tasai žmogus pri
siartino ir pamatęs pradėjo ru- 
goti, kodėl neipaeme pirmuti
nio. Vienok, norėdamas turėti 
pora tokiu czeveryku del savo 
paezios, pririszo jauti prie me
džio ir greitai gryžo paimt ana.

Vaikinas to tik ir lauke.
Priszoko, atriszo jauti nuo 

medžio ir nusivedė ji in girria 
pas razbaininkus. Tieji tuojaus 
persitikrino kad ju draugas 
yra gana gudrus. Pradėjo ji 
bueziuoti ir glamonėti o vy- 
riauses razbaininkus atsikėlęs 
tarė:

— Gera turi galva! Apsiėjai 
gana gudrei. Esi musu draugu 
bet jeigu nori būti gizeliu raz
baininku, tai turi tam paežiam 
ūkininkui pavogti 'kita jauti, 
kurio jis sugryžo namon pasi
imti ir vesti in miestą.

— Pamėginsiu, — atsake 
vaikinas.
Razbaininkai pradėjo dainuo

ti o po tam pradėjo valgyti ir 
gerti bet vaikinas negalėjo ne 
valgyti ne gerti, tiktai miglino 
kaip padaryti antra sziposa 
ūkininkui.

II

Ant rytojaus nuejas, jis pa
mate ta pati ūkininką vedanti 
kita jauti.

Ūkininkas, eidamas pamaži, 
mislijo apie vakarykszczia sa-| 
vo nuotrota ir pyko pats ant I 
saves kad 'davėsi per savo kvai
lumą prapult jaueziai.

— Kur dabar yra mano jau
telis, — klausė pat saves. Ir ka-!

ir nuėjo in szali kur buvo girdė
tas baubimas.

Bet girrioj kaip galima su
prasti, baube tik vaikinas, ne 
jautis. Ir kada pamate atsitoli
nanti ūkininką nuo jauezio, 
iszbego isz savo pasislėpimo iri 
atriszes jauti greitai nusivedė 
ji pas savo draugus. Ir kaip 
razbaininkai persitikrino kad 
vaikinas gudras, tai pradėjo ji 
bueziuoti ir dainavo kad geras 
draugas bus.

Padavė valgi, o kada paval
gė ir jau buvo pusgirti, vyriau
ses atsistojas tarė:

— Tavo galva gudri, ne be- 
reikalo ja ant pecziu turi jog 
žmogų neužmuszei o jauezius 
mums atvedei. Dabar esi musu 
gizeliu.

Bet jeigu nori būti musu va
dovu, tai turi mums turtu pri- 
storoti, kad turėtume ka vado
vui duoti.

— Pamėginsiu, — tarė nau
jas gizelis, — tiktai pasakykite 
ka man reikia daryti ?

— Už trisdeszimts kalnu, už 
trisdeszimts upiu stovi dvaras 
kaip lelija, o tame dvare gyve
na popas Maskolių. Jis turi 
aukso ir sidabro daugybe, 
taip-gį visokiu brangenybių. 
Jeigu taip padarysi kad tas 
popas atsižadėtu savo turtu be 
jokiu perszkadu ir atiduotu 
juos mums, tai bu-i musu vado
vas, — atsake ra baininkas.

— Tai jusu no. as toksai, kad 
pareitu ipas jus visi Maskolisz- 
ki turtai.

— Taip.
— Gerai, turėsite auksa.
Razbaininkai visi džiaugėsi 

ir laimino vaikina ant keliones.

III.
Kur tasai popas gyveno, tuo

se paloviuose buvo nemažai
da taip ėjo dejuodamas, iszgir- aukso, nes plesze isz ko tik gu
do baubimą jauezio. Ūkininkas ! Įėjo. Viena labai tamsia nakti, 
atsistojas klausė, baubimas da- pradėjo visi varpai skambinti, 
vesi girdėti viena, antra, tre-Įvisi isz miegu paszoko, akis 
ežia ir ketvirta karta o balsas | trina ir žiuri kelinta adyna. 
platinosi po visa girria. Viki- Vienas kito klausinėja o varpai 
įlinkas, prasidžiauges, pradėjo1 skambina be perstojimo, taip 
eiti greieziau. kaip už nebaszninko duszia.

— Tai mano jautis! — tarė Taip-gi popas 'klausinėjo 
linksmai. — Gal but, vakar nu-' kas tai yra ir, nusiuntė savo 
trauke virve ir dabar valkioja-' tarna pažiūrėti kas ten skam- 
si po girria. Rasiu asz tave, ne- i bina.
bageli, bet jau daugiau neisz- ( Sugryžes tarnas pranesze kad 
truksi. ' aniuolai isz dangaus popo rei-

Tardamas tuos žodžius, pri- kalauja.
riszo druezei jauti prie medžio Popas su visa savo szeimyna,

I

Perdetinis YMCA kliubo ana diena atsilankė in nelaisviu abaza Vokietijoj, kuriame 
randasi skaitlis Anierikoniszku kareiviu, paimtu per Vokieczius. Kožnas isz tuju kareiviu 
aplaiko savo dali maisto nelaisvėje, priek tam aplaiko po 1% svaru maisto nuo Raudono 
Kryžiaus drauguves per ka jis aplaiko daugiau maisto kaip Vokietijos civiliszki gyven
tojai aplaiko. Isz kaireses matome Amerikoniszkus kareivius aplaikanczius pakelius mais
to. Žemiau parodo kareivius laukenczius savo kaleinos ant piet, nekurie turi Angliszkas 
mandieras nes ju mandieros bivo supleszytos laike musziu. Didesniam paveiksle parodo 
Szvediszka pasiuntinį YMCA kuris kalbasi su vienu isz Amerikoniszku kareiviu apie jo 
būvi Vokiszkoje nelaisvėje.

su giesmininkais užsidegia žva
kes iszejo ant kiemo ir žiuri, 
pas varpinyczia stovi aniuolai, 
visi kaip sniegas balti, ant pe
cziu turėjo sparnus o aut gaivu 
žalius vainikus.

Adenas isz tu tniuolu iszejas 
pirmyn tarė:

Sugryžo Adgal In
Argentina

Amerikoniszkas ambasado
rius, Norman Armour atlėkė 
ana diena isz Argentinos ant 
posėdžio in Washingtona su 
savo moteria. Po posėdžiui 
vela sugryžo adgal atlikda
mas ta j a kelione eroplanu. 
Argentina yra vienatinis Pie
tines Amerikos sklypas kuris 
nepertraukia diplomatiszkus 
ryszius su Suv. Valstijoms.

:: 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.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

— Mes esame- atsiunsti isz 
dangaus, kad už tavo gerus 
darinis mmeszti tave gyva in 
dangų, mes tave isz czionais 
paimsime ir ant savo sparnu 
in dangų nuneszime. Prisi- 
rengk in ta kelione bet da pir
ma turi iszpildyti ta, kas tau 
prisakyta. Pirmiausia turi .pa
imti visus savo turtus ir iszda- 
linti juos tarp biednuju.

Popas ant žemes gulėdamas, 
viską isziklauses, nuėjo pas 
cerkve iszdalinti turtus. Pas 
cerkve stovėjo ubagu nemažai, 
kurie labiau buvo panaszus in 
razbaininkus, ne kaip in uba
gus, kožnas turėjo krepszius 
pasirieja ir rankas isztiesia. Po
pas auksa iszdalinejo ir kaip 
(langiaus neteko, tai ir ubagė
lei iszsiskirste.

Popas, iszdalines pinigus, 
meldėsi ir lauke dangaus tar
nu, lauke dvi dienas ir kėlės 
sauvaitos bet aniuolu kaip nė
ra, taip ir (langiaus neatsirado.

Tuom laik, džiaugsmas raz
baininku buvo noiszpasakytas, 
gere, valgė ir ulevojo. Iszkelia 
balių užsiprasze daugybe sve- 
cziu ir vis pasakojo vadovo 
gudrybe.

IV.
Vadovas razbaininku datyre 

ko tiktai troszko jo szirdis. Bet 
negalėjo pasakyti kad yra lai
mingas, vienas mažas dalykas 
grauže jo szirdi ir nedave jam 
ramumo, visados jam stovėjo 
ant mislies tiedu jaueziai, 
vargszo ūkininko ir kožna kar
ta kada tiktai užmigdavo, tai 
rodėsi jam jaueziai badydami 
ir draskydami ji.

Norėdamas bloga pataisyti, 
pradėjo bažnyczias statyti bet 
kada jau bažnyczia buvo gata
va, tai perkūnas tvenkdavo ir 
ja sudraskydavo isz pamatu.

Razbaininkai taip pat susi- 
buntavojo ir savo vadova isz- 
koliojo, jog jis, vietoje žmonės 
žudyti, tai bažnyczias pradėjo 
statyti. Taip ilgai tarp saves 
seimus dare, pakol vado neisz- 
vare.

Tada vaikszcziojo neramus 
ir ubagavo po kaimus ir mies
tus, pakulavedamas už griekus 
papildytus jaunystes dienose 
ir tai]» pabaigė savo gyvenimą 

l senatvėje.

— GALAS —

BALTRUVIENE

Viena moterėlė in savo vyra 
kalbėjo,

Tokia litanija jam iszdestinejo: 
“Ar namie nesėdėsi?

Ko in miestą vilksiesi ?” 
“Dusziuk, reikalu turiu, 

Namie būti negaliu, 
Mat asz prie kliubo priguliu, 

Tai votuoti eiti turiu.“ 
“Tiek to, eik, eik, 

O žiūrėk, tuojaus pareik, 
Ba jeigu kur užtruksi, 
Tai savo kuiliu neteksi, 
Dievaž, paimsiu szluota, 
Tai parodysiu tau vota.“ 
“Dusziuk nustok, nustok, 
Burna savo užeziaupk, 

Ba kad ir ant galvos pasistosi, 
Manės tu nesulaikysi.“ 

“Ar da tu prakeiktas zaunysi, 
Ir man prieszinsiesi?

Kaip matai pantapli nu
sitrauksiu,

Ir per žanda tau užtrauksiu.“ 
“Dusziuk, duszele, susi- 

valdykie,
Savo sveikata czedvkie, 

Asz eiti turiu,
Ant tavo zaunįjimu nežiūriu.“ 
“Ar da tu szunesnuki sznekesi, 

Kaip szuo ant Žydo losi?“
Ir pantapli pagriebė,

Per terla vyrui užreže, 
Net pypke isz dantų iszpuoie, 

In szmotelius susikūlė.
Sztai isz to susirupeziavo, 

Pirmiausia boba vyra užgavo,
Tas ir neapsileido,

Su bliudu bobai in galva 
paleido.

Burdi ngi e r ei pa s z ok o, 
Isz to didelio strioko, 

Pesztukus atskyrė nuo viens 
kito,

Bet vyras nuo kliubo namie 
pasiliko.

* * *
Jeigu jums vyrueziai atrodo 

lyg bėdos, 
Kad mergos szilkuos’ redos’, 
Skrandus neszioja ir 

laikrodukus,
Kitus kalbina vaikinukus, 

Jeigu jum szirdele kankina, 
Kad su kitais vaikinais 

mergina, 
Jeigu esate mokyti, 

Bandykite Dievo praszyti, 
Kad ateitu laikas senovės, 
Kad su Jevos rubais vaiksz- 

cziotu žmones, 
0 patys paliaukit ant kampu 

stovėt, 
Tada ir merginos paliaus 

vaiksztinet;
Bandykit ka naujo iszmokt, 

Ne kaip ant kampu džikus 
szokt.

* * *
Hei, Montkarmu moterėles, 
Ar-gi neturite sarmateles, 

Girtos po ulyczia strapaliojate,
Paezios save iszjuokiate. 

Da tuo kartu apie jus užtylėsiu, 
Bet jeigu da karta pamatysiu, 

Visam svietui apgarsysiu,
Ir su koezelu aptaisysiu.
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I Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,“ pridėkite deszimts centu 

'prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 

.ekspresiniu kvitu. Busime jums 
(dėkingi už tai ir neužmirszkite 
'ateityje, kada sinusite czėkius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
-nirszo ir prasze idant nesulaikyti 
(aikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I 
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Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
das ir Markes.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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
dėl, 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!
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
! — Seredoje pripuola Szv. 
Jono nuo Kryžiaus. Ketverge 
Szv. Katarinos.
' — Ketverge pripuola Ame- 
rilkoniszka szvente Dekavones 
Diena arba Thanksgiving. Tą
ją diena Amerikoniszki gyven
tojai turi paprotį valgyti tor
kes bet ju szimet bus mažai nes 
tukstaneziai ju bus iszsiunstos 
kareiviams. Busime užgana- 
dinti su visztele.

— Adventai prasideda atei- 
nanezia Nedelia.

—■ Gruodžio 5ta d., prasi
dės 40 valandų Atlaidai, Szv. 
Juozapo bažnyczioje ir pasi
baigs Utarninko vakara, 7ta d.

— Isz priežasties Ameri- 
koniszkos szventes Dekavones 
Dienos “Thanksgiving Dav,” 
ateinanti Ketverga, Publikine's 
ir Parapijines mokyklos bus 
uždarytos lyg Panedelio.

—‘ Ka'pralius Edmundas 
Petkeviczius, sūnūs ponstvos 
Juozu Petkevicziu nuo 120 N. 
,Union uly,, Shenandoah, atlan
kė mieste savo patinstamus ir 
(draugus ir prie tos progos at
lankė redakcija “Saules” už
mokėdamas už laikraszti savo 
tėveliui, kuris yra musu senas 
fekaitytojas. Kapralius Edmun
das radosi tarnystoje per 
devynis menesius abaze Whee
ler, Macon, Georgia, dabar ran
dasi, abaze Reynolds Shenango 
arti Pittsburgh, Pa. Jisai ran
dasi namie ant deszimts dienu 
urlopo. Musu geri velinimai, 
Edmundai, kada vela atsilan
kysi, tikimės tave matyti kapi
tono mandieroje. Acziu už at- 
Eilankyma.

— Ant praszymo prezi
dento Roose velto pamaldos bus 
laikomos visose bažnycziose vi
sokiu iszpažinimu Ketverge, 
tai yra, per Dekavones Diena, 
praszyt idant Dievas užlaikytu 
Amerika nuo visokiu nelaimiu, 
kad žmones nekentetu bado ir 
kad Dievas apsaugotu Ameri
ka nuo visokiu nelaimiu.

—■ Pacztas meldžia visu gy
ventoju' kad pradėtu dabar 
siuntinėti pakelius su dova
noms del kareiviu ir patinsta
mu idant aplaikytu juos in lai
ka ant Kalėdų nes ipacztas jau 
dabar yra užgrūstas visokiais 
siuntineis.

J Ona Andriukaitiene, nasz- 
le po mirusiam Szimanui An- 
driukaieziui, kuris įniro koki 
tai laika adgal, o jos pirmas 
vyras, Andrius Drulis, taipgi 
yra miręs, mirė Subatos vaka
ra namie, Trent-one, po trum
pai ligai. Velione ghne Lietu
voje, prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos ir paliko kelis 
vaikus. Graborius Traskaus- 
kas laidos.

— Seržantas Franciszkus J. 
Juodeszka, isz Selman Field, 
La., sūnūs Pijuszo Juodeszko, 
405 W. Centre uly., lankosi na
mie aplaikes urlopa per pen
kiolika dienu.

403 W. Poplar uly., likos už- 
musztas Buck Slope kasyklose. 
Apie keturi karai anglies nu
krito ant nelaimingo žmogaus. 
Jo draugas, Edvardas Brozov- 
ski likos Skaudžiai sužeistas. 
Nelaimingas žmogus 'paliko 
paczia, dvi (lukterės, tris bro
lius ir seseri.

— Jonas Salakas isz Patri
otic Hill, sugryžo namo isz Pa- 
cifiko mariu kur likos sužeis
tas 'laike niuszio, aplankydamas 
garbes czina už jo atsižymeji- 
ma musziuose. Buvo jis užma
ryje per septynis menesius.

Buck Mountain, Pa.
Peter Kechula

Barnesville, Pa.

John B. Lieberman
Vulcan, Pa.

Rocco Delibertis

Baltimore, Md.
Vincent

Silver Creek,

Richard

P. Gablik

Pa.

J. Donald

Shenandoah, Pa.

Wilbert Necomer

Frackville, Pa.
David B. Davies

Washington, D. C.
Harry J. Kaier, Jr.

SHENANDOAH, PA

Dekavones Diena 25ta Lapkriczio (Nov.)
Musu kareiviai kurie ran

dasi Camp Lee, Va., nutarė 
turėti szimet kalakutu (tor- 
kiu) ant Dekavones Dienos 
arba Thanksgiving Day. To-

del pasirūpino jas isz artimu 
farmu idant turėti jas in lai
ka apvaikszczioti prigulin- 
cziai ta j a diena.

NEDORA MOCZEKA Daugelis Stebuklingai 
Baisei Sumusze Poduk- ISZR*jo Per Relikvijas 
te Ir Uždare Ja In Skry- Memphis, Tenn. — Daug me- 

ne Isz Kurios Paliuo- | j 

savo Ja Tėvas

Tamaqua, Pa. — Kariszlkas 
eroplanas, kuris leke pro czio- 
nais, pataikė in elektriko d ra
tus užmiestyje laike lietaus, 
Nedėlios vakara, apie 9ta vai., 
nukrito ir užsidegė. Badai keli 
kareiviai likos užmuszti ir kon
gresmenas Ditters, kuris taip
gi radosi eroplane.

MAHANOY CITY, PA.

Allentown, Pa.
Jacob Miller

Chester, Pa.
Malcolm F. Busch
Theodore Mahalik

Harrisburg, Pa.
William Smigo

Wiggans, Pa.
Joseph F. Miller

Dormant, Pa.
Humbert F. Lendin

Passaic, N. J.
Edward C. Chicanavage

Somerville, N. J.
Harrison B. Hartung

Delano, Pa.
Melvin B. Minchoff

— Edvardas Strielkus, 38 
metu, 204 E. Washington uly., 
neteko kojos per operacija Lo
cust Mountain ligonlbuteje, ku
ri likos jam sužeista laike dar
bo kasyklose, Mahanoy 'City 
praeita sanvaite iper nupuoli
mą anglies. Koja buvo labai su
trinta todėl daktarai nutarė ja 
Užpjauti. Edvardo tėvas, brolis 
ir seserys gyvena Mahanojuj.

f Stanislovas Kruszinskas,

■

Vai vyruti, gardžios yra tor- 
kes kojukes po iszkepimui to
dėl szitas vyrukas sudėjo jas 
sudarant litara V ant ženk
lo Laimėjimo arba Victory 
bet neilgai jas laikys tokiam 
padėjime nes rija seile ant ju.

—■ Panedelio diena iszke- 
liavo 82 vyrukai ant daktarisz- 
ko peržiūrėjimo in kariuome
nes tarnysta. Visi iszkeliavo 
bosais in Allentown, Pa. Kiek 
isz ju bus ,priimta, tai nežine.
Mahanoy City, Pa.

John L. Singlar 
William J. Sherpensky 
Thomas J. Dolbin 
Edwin H. Lorah 
Richard F. Lynn 
Edward S. Rajkowski 
William A. Thompson 
Peter P. Stack 
Sterling V. Litwhiler 
Lincoln G. Brill 
Joseph D. Dougherty 
Francis C. Lucas 
Julius A. Deriscavage 
William H. Woodall 
Stephen H. Bridgen 
Joseph W. Ragazinsky 
James J. Hyland 
Vladimir Kaczmarczyk 
Peter A. Foley 
Joseph J. Pangonis 
Edward J. Haley 
Michael A. Puck 
John J. Mika 
John L. Kielbasa

• Malachi J. Downey 
Joseph J. Berdosh 
Peter K. Melchiori 
Edgar P. Graff 
Vincent J. Langavich 
Bernard J. Forgach 
Alexander M. Cytrynowicz 
Donald E. Thomas 
Harry J. Hoffman 
Charles R. Wagner 
Arthur Coulson 
Frank Buscavage 
Richard L. Nicholas 
Edward F. Snyder - 
Stephen D. Miller 
Richard F. Pell 
Patrick J. Casserly \ 
Ladislaus F. Bernadyn 
Louis F. Miskavage 
Raymond V. Serano 
Michael Falatovich

Middleport, Pa.

Walter C. Galuska 
Robert W. Walsh

Pottsville, Pa.
Owen F. Heaton
Daniel J. Murphy
Joseph T. Whalen

Morea, Pa.

James D. Augustine
Patrick J. Maharg

Boston Run, Pa.
Harry L. Shaner

Kaska, Pa.

Joseph ‘Spece
Charles B. Paulus

New Philadelphia, Pa.

Anthony J. Zalonis, Jr.
Edward J. Spūdis
Joseph B. Spūdis
George W. Dalton

Philadelphia, Pa.

Fred F. Wojciechowsky
Norman E. Lutz
Charles J. Gothie
George V. Sherkness

New Ringgold, Pa.
Arlin W. Eckert

West Lawn, Pa.
Robert R. Davidson

Philadelphia, Pa. — Czia su
organizuota Lietuviu, tarpe 
LIETUVIU SKYRIUS “UNI
TED WAR CHEST,” Pirm.,
J. Kavalauskas; Garbes Pirm., 
Advokatas C. Cheleden; “Ra
ting & Assignment” p-ne G. 
Roman; “Publicity” advoka
tas M. M. Sikes; “Recruiting”
K. Zadeikis ir J. Grinius; kiti 
nariai Chris. Žemaitis, p-nes 
Julia Smith ir Anna Zalner.

Valdyba kvieczia Philadel- 
pkijos Lietuvius (prisidėti kuo- 
skaitlingiausiai pasidarbavi
mu ir aukomis sziam prakil
niam darbui. Stambesniu atiku 
pasižadėjimai yra szio komite
to renkami Lietuviu tarpe iki 
Lapkr. (Nov.) 28 dienai. Po 
tam vieszas Vajus prasidės. 
Lietuviai aukuotojai, ar tai per 
szi komitetą ar per savo darbo 
vieta, praszomi užsiregistruoti 
savo aukas iper LIETUVIU 
SKYRIŲ. —S.

Mirė Isz Gailesties
Reading, Pa. — Liūdnas bu

vo galas gyvenimo Mrs. Agnes 
Moyer, kuri mire isz gailesties. 
Sztai po 16 met. nesimatymo su 
savo vyru, kuris buvo iszvažia- 
ves in tolimus Westus, ant ga
lo surado ji, bet aipsipacziavusi 
su limitą moteria. Atrastas per 
pirmutine paczia, vyras pa
pilde savžudinsta. Isz pra
džios buvo džiaugsmas, vėliaus 
nuliūdimas' ir kartybe labai 
sujudino moteria. Ne po ilgam 
isz gailesties ir desperacijos, 
mirė kaip daktarai nutarė nuo 
trūkimo szirdies.

Gal Turėjo Teisybe
Daraktorius klausia mažo 

vaiko: — Kaip iszrodo vėl 
nes?
Vaikas: — Juodas kaip ka- 

czerga!
D. — Negerai, o tu Mariuk? 
Mariuką: — Taip kaip ma

no tėvelis!
D. — Kaip tai, kas tau taip 

mokino?
M. — Musu mama teveli va

dina velniu!...

Masacziužes kareivis, ne
laukdamas tosios dienos jau 
pasirūpino sau torke ir ne- 
szasi ja in abaza kad kuko- 
rius ja pagamintu ant piet.

Ir szitas vyrukas apgrau- 
žes kauluka torkes rodo taip
gi litara V kad jis pasiliko 
ingaletoju puikiu pietų ir yra 
visiszkai užganadintas.

«*-K***-k*-K*+-K4<*-K*-»<**-K*-K***+Szitas vyrukas parengineja 
savo torke po priežiūra WAC 
aficierkos, kuri jam duoda 
patarimus kaip geriausia pa
gaminti torke.

Szitas kareivis jau indėj o 
savo paukszteli in pecziu ir 
pasudina kaip reikia su ki
tais skaneis pritaisymais.

Artojas Ir Arklys
Užėjo nelaimiu karas. Žmo

nes beigo nuo neprieteliu. Atė
jo artojas pievon ir sako in 
arkli.

— Eikie greieziau paskui 
mane nes kitaip paims tave ne
prieteliai.

Arklys-gi klausia:
— O ka jie man darys?
Artojas sako:
— Lieps tau dirbti, musz ta

ve ir kankys.
— Juk ir tu mane muszi, — 

tarė arklys. — Nors asz tau 
isztikimai tarnauju o dirbti juk 
man vis tiek, ar pas tave ar pas «
juos, tai nėra ko man tavo tu 
neprieteliu ir bijoti. Nori 'būti 
man prietelium, kada tave be
da isztinka. Turėjai proga su 
manim ir pirmiau gražiau ap
sieiti. O nuo gero prieteliaus ir 
asz pats nebueziau norėjas pa
silikti bet dabar man vistiek. 
Nemanau kad man blogiau bus.,

fenu. — Daug me
tu būdamas neregiu, kokis tai 
Pranas Straughn, isz artimo, 
miestelio Dothban, atvažiavo 
in czionais, kur nuejais in baž- 

Freemont, Nebr. — In pa vie- nyczia ir pasimeldęs prie kokio 
to ligonbute likos atvežta 14 szventojo grabo ar skrynios su - 
metu mergaite Sofia Koreski, selikvijoms, sakoma praregėjo, 
visa sumuszta, taip kad gal isz ! 
sužeidimu mirs. Kada pribuvo ' 
in ligonbute, užklausta josios: 
Kas jai atsitiko ?—tai mergaite 
atsake kad ja taip sumusze jo
sios moezeka, kuri vėliaus likos 
aresztavota ir uždaryta kalėji
me, kur ji turės sėdėti pakol 
daktarai gerai neisztyrines pa
dėjimu nelaimingos mergaites.

Mergaite sake, kad parėjus 
namo, jos moezeka prasze jo
sios kad važiuotu in miestą, bet 
mergaite atsisakė, nes jautėsi 
labai nuvargus ir vieton to, nu
ėjus isz'simaudyt. Bet vos spė
jus iszlipt isz maudinyczios, 
moezeka ant jos užmėtė paklo- 
dia ir pradėjo su geleže muszt. 
Keliosia vietosią perskelta gal
va, daug žaiduliu ant kūno ir 
permuszta viena ausis. Paskui 
ja indejo in skryne isz kurios 
ja paliuosavo jos tėvas, pare- 
jas isz darbo. Kada tėvas už
klausė moteres kur yra duktė 
tai toji atsake, kad iszvažiavo 
in miestą ir daugiau neketina 
sugryžt. Kada mergaite atsi
gavo, pradėjo szauktis pagial- 
bos. Tėvas iszgirdes josios 
szauksmus del pagialbos, pa
liuosavo ja. Dvi josios sesutes 
buvo priverstos apleist tėvo 
pastogia isz priežasties visokiu 
kaukiu kokias moezeka joms

1 uždavinėjo.

Žmogelis isz džiaugsmo ne
laukdamas kitu, vienas pats 
iszvažiavo pirmutiniu trukiu 
namo. Daugiau kaip 2,000 
žmonių atsilanko in ta bažnyte
lia kas sanvaite, kurie tvirtina 
buk 'sziokiu ar tokiu budu ap- 
laiko palengvinimą ir sustipri
nimą savo ligosią.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Pasiaukavimas Moti
nos Del Savo Kūdikio
Altoona, Pa. — Mrs. Georgi

na Valdosta, iszejus su savo 
dukrele grybaut, staiga! iszgir- 
lo 'baisu kliksma mergaites. In 
laika atbėgo pamatyt kaip di
dele kirmėlė inkando mergai
tei in ranka, Motina užmir- 
szus apie viską, įpriszoko prie 
mergaites, pagriebė ranka in 
burna ir pradėjo iszcziulbinet 
trucizna isz rankos ir nubėgo 
pas artimiausia daktara, kuris 
apžiurėjas žaiduli, pasakė, kad 
tik per motinos pasiszventima 
iszcziulbdama trucizna in lai
ka, mergaite sziadien yra svei
ka ir gyva.

Szeszkas Bažnyczioje, 
Parapijonai Iszbego

Laukan
Sanduskey, Ohio. — Praeita 

Nedelia, Baptistu bažnytėlėje 
neatsibuvo jokiu pamaldų isz 
priežasties netikėto atsilanki- 
mo in bažnytelia gana didelio 
szeszko. Zakristijonas norėjo 
negeistina sveczia iszvaryt isz 
bažnyczios bet tasai prisiartino 
prie jo ir buvo privertas bėgti 
laukan permainyti savo drapa
nas, kurias szesžkas aplaistė 
labai kvepanezia perfuma. Pa
rapijonai taipgi turėjo apleist 
mald-nami nes kunjtgužis nepa- 
velino szeszka nuszaut Nedė
lios diena.

PRISIUSKITE
TIKTAI 500 O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Mergaite Be Kojų Ir 
Be Ranku

Waycross, Geo. —In (pavieto 
ligonbute ana diena likos at
vežta keturiu metu mergaite, 
kuri turėjo ta nelaime kad a- 
tejo ant svieto be ranku ir ko
jų. Tos mergaites pravarde yra 
Lola Stetson, ji turi kėlės se
sutes ir brolius kurie yra svei
ki isz paprasto sudėjimo kaip 
privalo būtie žmogui. Dakta
rai ketino mergaitei intaisyti 
gumines rankas ir kojas su ku
rioms galėtu dirbt ir vaiksz- 
cziot, bet daug laiko praeis pa
kol mergaite iszmoks naudoti 
tuos guminius prietaisus.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

■■

Vyras Buvo Per Pato
gus; Iszdegino Jam 

Akis
Evansville, Ind. —■ Už tai, 

kad jos vyras buvo per pato
gus ir kitos moterėles negalėjo 
juom atsigėrėt, jo paeziule Mrs. 
Margarieta Collins, taip insiu- 
to nuo pavydėjimo, kad nupir
kus bonkute karbolines ruksz- 
ties, apipylė jam veidą kada 
tasai miegojo, iszdegindama 
jam akis ir kone visa veidą 
baisiai subjaurino.

“Nenorėjau ji užmuszti tik
tai subjaurint jam veidą idant 
kitos moteres ir merginos ne
galėtu juom gėrėtis nes buvo 
patogus vyras” — kalbėjo už- 
vyduole, 'kada ja palicija užda
re kalėjime.

Vyras pasiliko neregiu ant 
viso gyvasezio ir melde palici- 
jos idant jo motete paleistu isz 
kalėjimo ir jai dovanojo ka ji 
jam padare.
j ' ; > L J U it '' i

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

ISTORIJE a?ie na isz 
------------------  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,
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