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Isz Amerikos
SZTURMAI

IR TVANAI

Užmusze 32 Žmones

Pulaski, Wis. — Szturmai, 
viesulos ir tvanai užmusze gal 
daugiau kai 32 žmones ir apie 
du szimtus sužeidė o apie 500 
įmonių neteko pastoges nes 
vanduo užliejo visa aplinkine 
kaip: Oklahoma, Arkansas ir 
Teksus. Vanduo taipgi padare 
daug bledes ūkininkams.

Paliko Savo Vyrui
Doleri Kad Pasikartu

Trenton, N. J. — Nors mo- 
tere, Mrs. Mary Cross Kubery, 
mirė 14-ta d. Kovo bet turėjo 
paskutini žodi savo gyvenime, 
kas kiszasi szeimyniszko gyve
nimo. Sztai koki testamenta 
toji motere paliko: “Už tai, 
kad mano vyras buvo man pik
tas ir tankiai mane supliekda
vo be reikalo, visa laika mano 
gyvenimo su juom, užraszau 
jam 2 dolerius su tom iszly- 
goms kad už viena dolęri pirk
tu sau drūta virve o už kita do
leri iszsigertu guzutes priesz 
pasikorimą. ’ ’

Likusi turtą, apie 10 tuks- 
taneziu, paliko savo sunui ku
ris tarnauja kariuomenėj e.

Szaudo Varnas, Uždir
ba Po $6 Ant Dienos

Taryba Pabėgėliu Isz Europos

Sztai Taryba, Washington?, kuri rūpinasi prispaustais
gyventojais Europos, kurie neturi kur pasidėti ir aplaikyti 
prieglauda. Taryba nutarė duoti paszialpa del tu j u, kuriuos 
Vokiecziu valdžia persekioja.

SLAPTAS
MIELASZIRDINGAS

ŽMOGELIS

Dukrele Apskundė Sa 
vo Motina Kad Toji

Ja Nubaudė

Kurio Niekas
Nepažinsta

London, Indiana — Visas 
miestas džiovina sau smegenis 
norėdami dažinot kas galėtu 

i būti tuom mielaszirdingu žmo- 
I geliu kuris dalina savo turtą 
del tuju kurie geidžia jo pa- 
gialbos. Žmogelis yra vargin
gai pasirėdęs o nekarta ate j as 
in ligonbute ar kokia mielaszir- 
dinga prieglauda, padeda 500 
doleriu ant stalo ir iszeina ne- 
patemintas per virszininkus. 
Palicija jo jeszko bet lyg sziam 
laikui jo pedsakio nesurado 
jo būvio, kur jis gyvena.

to užsitarna-

Rebstockiene 
motina Mrs.

ne

Rusai Krimejoj
trumpa™ Neužilgio Iszguis Visiszkai Vo- 

REsa°lvadorekieczius Isz Rusijos; Rumunijoj 
20 uSuszti Randasi 100,000 Vokiecziu; 

San Salvador, Piet. Amerika\AlijentuEroplanai Užklupo Ant
— Deszimts aficieriu, kurie e/' s , B

Vokiszku Miestu; Italijos Kara-
už pasiprieszinima priesz vai- J • Jb a 9 $ M J g
džia prezidento Maksimilijono'||£|§ ^.iSlSanVS /VUO ^UT • t^OSlO 
Martinez. Prezidentas valde ta-
ja Republika per daugiau kai 
13 metu bet politikieriams ne
patiko jo valdymas ir norėjo ji 
praszalinti nuo dinsto, per 
patys neteko gaivu.

ka

Kare Jau Kainavo
Amerikai Arti Tri

lijoną Doleriu

Ant Cassino frunto Alijentai 
bombardavo kėlės svarbes vie
tas. Karalius Viktorius Emma- 
nuelius apskelbė buk kaip tik 
Alijentu kareiviai ineis in Ry 
ma tai jis atsisakys nuo kara- 
liszko sosto kuri paves savo 
sunui Humbertui. Bet nekurie 
Italai tame nepritaria nes sako 
kad karaliaus sūnūs yra netin
kamas būti ju valdytojum.

Washington, D,C. — Virszi
ninkai iždo apskaitė buk lyg 
sziai dienai Amerikai szio j i 
kare kainavo 900 bilijonu do
leriu arba arti trilijoną doleriu.

Japonai buvo priversti ap
leisti sala Gasmata kur turėjo 
savo lekiojimo stoti. Ameriko
nai taipgi bombardavo ir kitas 
salas su didėlėms bledems.

Lead Hill, Ark. — Troy 
Trimble, jaunas ūkininkas, ka
da negali dirbti ant savo ukes, 
eina per laukus ir girrias szau- 
dydamas varnas, tokiu budu 
•uždirbdamas po szeszis dole
rius ant dienos. Marion pavie
tas, kuriame Trimblis gyvena, 
moka po 50 centu už kožna už
muszta varna. Lyg sziam laikui 
užmusze jis 180 varnu.

Nauja Gyduole Ant 
Gydymo Rumatizmo

Nesvietiszkai Buvo 
Iszalkes

Laurel, Del. — Po ilgai ligai 
kuria sirgo ūkininkas Izaokas 
Dykes, atsikėlė jis isz lovos ir 
nusidavęs in kuknia pradėjo 
valgyt. Pagal jo szeimynos pri
pažinimą tai Izaokas suvalgė 
puse gurbo saldžiųjų bulviu, 
visa szona kiaulienos, puse 
kvortos dželes ir 20 cukerku. — 
Giliukis kad da savo szeimy
nos nenurijo!

Detroit, Mich. — Ana diena 
stojo priesz sudžia Ona Kimse-j 
liene, už sumuszima ant uly- 
czios savo pažinstama, Marijo
na Mazuriene. Laike teismo 
iszsidave nepaprasta priežastis 
del kurios ji užklupo ant Mari
jonos. Kimseliene aiszkinosi 
buk ji sirgo rumatizmu, nega
lėdama aplaikyt palengvinimo 
nuo daktaru, nusidavė ant ro
dos pas “burtininke.“ Toji ap
gavike, žinodama tamsuma 
“polanderiu“, paliepė Kimse- 
lienei sumuszti pirmutine ypa- 
ta kuria patiks ta j a diena ant 
ulyczios o tokiu budu “inmusz’ 
savo rumatizma in kita ypata 
ir pasiliks iszgydyta. Taip ir 
padare už ka likos paszaukta 
pas vaita bet rumatizmas ja ne
apleido. — Kvailai ir lengva
tikiai moteriai galima viską 
inkalbeti.

Milwaukee, Wis. — Sudžia 
Brann turės nusprensti Solo- 
moniszka viroka ant klausy
mo: “ Ar-gi motina turi tiesa 
“supliekti“ savo vedusia duk- 
tere jeigu ji ant 
vo?

Mrs. Lillian 
apskundė savo
Berta Menta, buk ja sumusze, 
paguldydama dukrele ant savo 
keliu ir uždavė jai per sėdynė 
keliolika blynu su pantapliu, 
palikdama ženklus ant jos 
minkszto kūno... Už tai dabar 

'skundžia motina ant 250 dole
riu. Motina aiszkino sudžiui 
buk dukrele labai nepadoriai 
pasielgė ir ja iszvadino vagilka 
ir nevertu sutvėrimu ir da pa
naudojo bjauresnius žodžius.

Sudžia dabar mausto kaip 
taji teismą nusprenst. — Musu 
nuomone yra, idant sudžia da 

{keliolika blynu pridėtu dukre
lei už toki pasielgimą.

Rande Nužudyt
Meksikos Prezidentą

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! PLATINKI!!

Rumuniszki Kareiviai
Rega Tukstancziais
Istanbul, Turkija — Runiii- 

niszki kareiviai bėga tukstan
cziais isz kares lauku ir užklu- 
pineja ant Vokiecziu kurie ei
na ant frunto. Badai prie Duna- 
jaus aplinkinėje tarp Brailos 
ir Harsovo, randasi apie 30,000 
Rumuniszku kareiviu, kurie 
yra gerai apginkluoti ir užklu- 
pineja ant Vokiecziu. Dalis Ru
muniszku kareiviu pere j o ant 
szalies savo tautiecziu ir pri
gialbsti plakti Vokieczius.

Japonai likos atmuszti Kohi- 
ma per Indieczius kur užmusz
ta keliolika szimtu Japonu. 
Alijentai taipgi užklupo ant 
dvieju Japoniszku salų kur pa
skandino kelis laivus ir nuszo- 
ve dvylika Japonu eroplanu.

80,000 PRANCŪZU
NUŽUDYTI

Per Vokieczius

50,000 Italu Užmuszta

Mexico City, Mex. — Kokis 
tai Meksikonas, pasirėdęs Mek- 
sikoniszko aficieriaus mandie 
ra, užklupo ant Meksikoniszko 
prezidento Manueliaus Avilla 
Camacho, kada tasai lipo isz 
automobiliaus. Bet jam pasise
kė nuginkluoti žudintoju ir pa- 
szaukti palicinius tarnus, kurie 
ji tuoj aresztavojo. Pasirodė 
kad tai buvo Antonio de Lama 
Rojas, 32 metu amžiaus. Buvo 
jis palociniu tarnu pas prezi
dentą. Kada padaryta ant jo 
krata, rado pas ji slaptus Vo- 
kiszkus rasztus ir kitokius do
kumentus kurie ji apkaltino 
kaipo sznipa del Vokiecziu.

Vėliaus praneszta jog szni- 
pas Antonio mire nuo žaiduliu 
kuriuos aplaike kada ji suėmė.

LONDON — In viena diena Rusai nusi
yrė 46 mylės in Krimeja ir dabar jau randasi ar
timoje Sebastopolians. Toje kelionėje užėmė 
46 miestelius ir paėmė szturmu Tiraspoliu ir 
randasi prie rubežiaus Latvijos, Vokiecziai da 
neatsikvotejo nuo nusiminimo kada neteko 
Odessos kur likos užmuszta apie 26,000 ir paim
ta 7,000 Vokiecziu musziuose. Džiaugsmas kilo 
po visa Rusija kad Odessa vela randasi Rusu 
rankose. Yra tai svarbus pamarinis miestas prie 
Juodųjų mariu. Po tam užėmimui Rusai nusiyrė 
15 myliu iii Krimeja kur turi apsiaubia apie 100 
tukstaneziu Vokiecziu. Rusai jau randasi apie 
60 myliu viduryje Rumunijos o kiti randasi pen- 
kes mylės artimoje prie Jasos.

London — Nuo kada Fran 
euzai susivienijo su Vokie- 
cziais likos suszaudyta 110,000 
ju vyru ir moterių. Francuzisz- 
ki virszininkai tvirtina buk 
apie 150,000 Francuziszku gy-

Prie Balkanų Jugoslavai paskandino ketu
ris Vokiszkus laivus ir užėmė kelis miestelius. 
Badai Hitleris suszauke visus savo sėbrus ir tuos 
kurie jam prigialbsti szitoj karėj, kad apsvars
tyti ir praszyti kad Japonija jam prigialbetu ne 
tik maistu bet amunicija ir ginklais. Badai Ru
munija geidžia prasitraukti isz kares ir meldžia 
Rusijos ant kokiu iszlygu gales tai padaryt.

Bern, Szveicarija — Pagal apie 150,000 Francuziszku gy- 
apskaityma isztikimu Italu taiįventoju likos aresztavoti ir isz- 
nuo kada Vokiecziai užėmė, siunsti in Vokietija prie sunkiu 
Italija ir pavaldė karalių, tai Garbu, 
likos užmuszta apie 50 tukstan
eziu žmonių kurie pasiprieszi- 
no priesz Vokieczius. Priek tam 
Vokiecziai iszsiunte in Lenkija 
apie 7,000 Žydu prie visokiu 
darbu; apie 250 tukstaneziu 
Italiszku kareiviu randasi Vo
kietijoj prie visokiu darbu o šina buk virszininkai Czerno- 
50,000 randasi kaipo nelaisvei vicuose pavėlino Vokiecziams 
abazuose.

4,000 Žmonių
Nužudyti Rumunijoj

Czernovice, Rumunija — Ru- 
įsiszkas laikrasztis “Ozas” gar-

ant nukankinimo tukstaficziu 
Rusiszku padonu ir suszaude 

Alijentu eroplanai užklupo daugeli kalėjimuose nuo kada 
ant Vokiszku svarbiu miestu Vokiecziai užėmė Rumunija, 
skaitliu j e 2,000, padarydami In pirmutines ketures dienas 
daug bledes bet 64 eroplanai nužudė apie 4,000 moterų ir vy- 
taipgi nesugryžo isz tosios ke-įru be jokios priežasties. Guber- 
liones. Taipgi bombardavo pa-'natorius Czernovicu iszvare 
kraszczius Vokietijos ir Itali-1 Belaisvius prie sunkiu darbu 
jos. Tame užklupime dalyvavo be jokio maisto per ka szimtai 
500 Alijentu eroplanu. {iszmire badu.

Amerikoniszki lekiotojai bombardavo ne
kurtas dalis Belgijos ir Franci jos ant kuriu už
lėkė apie 1,500 eroplanais. Toje kelionėje pen
ki Amerikoniszki eroplanai nesugryžo. Dauge
lis visokiu fabriku likos sunaikinta ir uždegta. 
Kiti pakrasztinei miestai Francijoj ir Belgijoj 
likos smarkiai bombarduoti kur padaryta daug 
bledes.

Pryczeris Turėjo
Keliolika Paežiu

Harrisonburg, Va. — Reve- 
rendas D. Edwards, Metodisz- 
kas pryczeris likos uždarytas 
czionaitiniam kalėjime už tu
rėjimą keliolika paežiu su ku
riomis gyveno apsimainyda-

mas. Reverendas Edwardas la
bai skelbe ant pamokslu idant 
parapijonai “mylėtu savo ar
timus.’’ Matyt jog pryczeris 
pildė prisakymus ir mokino ta, 
in ka jis tikėjo!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
rūpintis likusiais nelaimingais. 2,500 Tonu Bombų Sunaikino Cassino Miestą pažadėta, acziu už toki vieszi- pini mėsos pirkau nes ir taip ' ISTORIJE apie Gregorius,

i------------------ Isz Numirusiu
Aplaikome szimtus laiszku 

su padekavonems nuo musu 
skaitytoju už “Saule” 'liet vi- 

i -i , j. i i .įsu negalima patalpint, kas pa- lulas fabrikas tabako ežio-' . 1 .
< .... ... rodo iog “Saule” vra mvh-nais Amerikoj iszsiuntineja ; ,

• , • , , t . miausiu laikraszcziu del uu-puikius katahogus su naujau- . ....x J. -i , , . ‘skriaustuiu,nuzemintujuir pa-sio sztamo pypkių del moterių.' d ' !
r 4. • „n i i vargusiu nes “Saule” apginaMoteriszkos pypkes vra daug . . . . .v . , " . visus nuskriaustuosius ir juosmažesnes ir brangesnes ne kaipm . , Į gina visame. Sztai laiszkas pri-vyi-u. Tosios pypkutes vra pa- . . T ,, ,, . . ‘ , isiuustas isz Baltnnores nuo J.puosztos ru brangiais akme- 

nais, apdarytos in auksa ir si-', 
dabra. Fain! Dabar moterėles' 
rūkys pypkes o vyrai liūliuos 
vaikus.

“Malonėkite man siuntinėti 
laikraszti “Saule.” Asz skai-Į 
cziau penkis lai'kraszczius bet Į 
dabar skaitau tiktai tris o kad 
tie trys yra organai draugys-
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ma o da ypacz grinezioje kuria nelbagelei prisisapnykavo per 
jusu tėvas sieratoms iszplesze; gavene. Tai pasakius priglau-1 Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai- 
žiurekite jog asz jusu paspir-'de prie saves kūdikius o Szi- 

ir misi-'nionas, nulupęs kiauszini, su
pjaustė ji 'peiliu ir prakalbėjo:1 
Na, kada mane Ponas Dievas 
atnesze in jusu grinezia tai pa
sidalysime tuo szventytu kiau- 
sziniu ir velykite man giliuko 
o asz jums, mano gaspadin, 
idant duotu Dievas sulaukt ki-' . . .. , . „ Itu geresniu ir linksmesniu Ve
lykų.

— Acziu tau, sveteli, už gera

ties nereikalauju, - 
juose platu diržą kuriame bu
vo pilna sidabriniu pinigu.

Kada tieji pamate pinigus, 
tuojaus veidai atsimainė o Jo
niene pirmutine prakalbėjo:

— Palaukite tiktai SzimonaiJ 
gerai sake nebaszninkas tėve
lis jog buvai labai staigus, ses- 
kie drauge ir valgyk ka Die
vulis davė ant szventes. — Ma
riuk! hei Marink! — paszauke velijimą bet isz kur ten vargiu-i 
ant dukters, bet ta jau grv žo gai naszlei mislyti apie ta lai

me, — tarė Katre, — o jums te
gul Dievas laimina ant kožno 
žingsnio, — dadave, žiūrėda
ma in akis nepažinstamui.

Szimonas negalėjo jau il-

me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
:: 25£ ::

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

Pirkite Apgynimo Czedimmo
Bondus ir Markes

Tikriauses Kabalas

Kokia tai moterele perskai- 
czius Angliszkam laikrasztyje ežiu in kurias asz priguliu tai 
buk kožnas vyras yra vertasmažai naujienų juose randasi, 
mažiausia szimta tukstancziu 
doleriu, pasakė savo vyrui ant 
rytojaus: “Petruk, 
savo krepszi ir neszk i s po vel
niu isz namu. Jeigu randasi ant 
svieto tokiu kreiziu kurios už 
toki netikėli duotu szimta tuk
stancziu doleriu man, tai netu
ri biznio ilgiaus czionais gy
venti.” — Ar-'gi tai yra teisin- 
gy’stos ant szio svieto?

Asz nebuvau užsiraszes
Saule” bet skaieziau jos kož- 

pasiimkie na numeri. Mat mano 'burdin-

Amerikoniszki lekioto j ai sunaikino visiszkai Italiszka 
miestą Cassino, numesdami ant jo daugiau kai 2,500 tonu 
bombų. Visas miestas sudraskytas ir paimtas per Ameri
konus.

Kožna meta Suv. Valstijose 
mirszta czvertis milijono vaiku 
kuriu gyvastis butu galima isz- 
gialbeti jeigu turėtu geresne 
priežiūra. Szimtas tukstancziu 
vaiku mirszta pirmam mete po 
užgimimui, nuo neprižiurejimo 
ir netinkamo maisto.

Kokia tai butu naudinga už
duotis iszgiaTbejimo nors dale
les tuja gyvascziu? Po visus 
miestus tvėrėsi labdaringos 
draugavęs moterių, tiksle mo
kinimo jaunu motinu kaip turi 
elgtis su naujai gimusiais kū
dikiais.

Milijonai moterių Suv. Vals
tijose sziadien ruko paperosus. 
Taip iszsitare tūlas fabrikan
tas paperosu ir prisipažino ‘buk 
skaitlis rukancziu su kožna 
diena pasidaugina. Badai mo
terėles ir merginos czionais su
ruko daugiau kai 30 bilijonu 
paperosu kas meta. — Sztai 
darbas del reformatorių kurie 
vietoje uždrausti žmoniems isz- 
gerti stikleli arielkutes, kad 
geriau imtųsi prie isznailkini- 
:mo tojo (bjauraus paproezio ku
lis taip baisei prasiplatino 
tzionais.

gierius buvo jusu skaitytojum 
o kada jam paliepiau apleisti 
mano narna tai ir laikrasztis 
drauge su juom iszsikrauste. 
O kad “Saule” yra gera, — 
kaip geras tėvas mokina savo 
vaikus, todėl be jos negaliu bū
ti. Kaslink tojo burdingieriaus 
tai dalykas tokis: Mano mote
re padėdavo valgyt ant didžio
jo stalo del burdingieriaus o 
man padėdavo kuknioje ant 
mažiuko stalo su vaikais. Asz 
saikiau savo moteriai kad ir 
man priguli kaipo gaspadoriui 
namo, sėdėti prie stalo drauge 
su burdingierium nes man pri
guli pirmybe o ne svetimam. 
Mano motere aut to nesutiko 
todėl pasakiau burdingieriui 
idant kogreieziausia iszsinesz- 
dint ka ir padare. — Jusu nau
jas skaitytojas, J. V. ”

Taip “Saule” yra vienatiniu 
suraminto ju t uju, kuriu gyve
nimas yra graužleias, kuriu 
szirdis yra nukentėjusi per gy
venimo rupesezius, nesutiki
mus ir kitokius rupesezius. 
“Saule” prasklaido tamsumo 
debesius del pavargusiųjų!

Paskutinis
Kiauszinis

Katras vyras savo mot erei 
apsileidžia, tasai velnią in na
mus insileidžia. Tiktai szviesi 
motere saldina vyro gyvenimą 
bet su tamsia motere neturėsi 
gero ir gana.

Karaliszkos Vestuves

■ Žmogau!
' Turtingas esi tiek, kiek atž
aru turi. Vainas esi tiek, kiek 
save perszokti gali. Teisingas 
esi tiek, kiek save atmesti gali. 
Didis esi tiek, kiek maža tau 
mirtis yra. Stebuklas yra toks 
gilus, kiek giliai tu in ji in- 
žvelgti gali.

Yra vienas kelias kuriuomi 
jokis kitas žmogus negali eiti 
kaip tik tu. Kur jis veda, ne
klausk bet eikie juom!

Penki vaikai, dvi mergaites 
ir trys sūnūs, nuo 8 lyg 18 me
tu, vaikai Jokūbo Hibbing, isz 
Granite Falls, Minnesotos, ku
rie yra visi neregiai, likos isz- 
vežti in pavieto prieglauda del 
neregiu in Duluth. — Toji szei
myna gal yra nelaimingiausia 
visoj Minnesotos valstijoj.

Keli metai adgal toji nelai
minga szeimyna susidėjo isz 
tėvo, motinos ir devynių vaiku. 
Užėjo liga tymu, Motina mirė, 
keturi vaikai taipgi nuėjo in 
kapus paskui motinėlė o liku
sieji penki vaikai apjako nuo 
tos ligos. Tėvas serga neiszgy- 
doma liga ir nedirba nuo ilgo 
laiko. Valdžia buvo priversta

Laikas mainosi o mes su 
juom. Kitados politikisziki kan
didatai ant urėdu iszdavinejo 
tukstanezius doleriu ant gėry
nių. Sziadien kitokį laikai vir
to nes kandidatai guzute ne- 
s'Mo'davosi Ikiszeniuosė ir kož- 
nam davinėjo patraukt gurksz- 
ni katras prižadėjo už ji bal
suoti. Dabar kitoki kasztai in- 
ejo in mada nuo kada moteres 
gavo baisa, (’bene jos kada bu
vo be 'balso. Juk jos visados pa
stato ant savo!)

Baltimoreje laike rinkimu, 
kaip paduoda “Womens Tax
payers League,” tai iszduota 
ant “ais'krymo” ir pyragaieziu 
498 doleriai. — Lietuvoje kan
didatai ant urėdu užfundydavo 
deszros ir arielkos o Amerikoj 
dabar pavieszina nkeses su 
“aiskryniu” neš dabar ir sun
ku aplaikyti toMos “ramybes” 
o ir baisiai pabrango.

gAŽNYTATTEJ B., giedojo 
linksma giesme Velykų; ant 

didžiojo altoriaus daug žibėjo 
žvakių. Ant veidu susirinkusiu 
buvo matyta linksmybe. Prie 
turiu po vargonais klūpojo ko
kis tai senyvas žmogus, karsz- 
tai meldėsi, net akyse buvo ma
tyt aszaros; buvo jis ateigis nes 
katrie stovėjo netoli jo, tai nuo
latos žiurėjo in ji o kada ėjo 
žmones isz bažnyczios ir iszsi- 
pyle, kaipo bitukes isz a vilo tai 
brolis su broliu, kūmas su ku
rnu, kaimynas su kaimynu szir- 
.lingai sveikinosi o jis tiktai 
vienas, kaip sierata iszejo isz 
bažnyczios, prisiartino prie se
no ubago Szlubaiczio, davė ke
lis pinigėlius ir paklausė ne
prašei :

— Pasakyk man tėvuk, ar da 
gyvas tam kaime Moikus Spa
ins? O, žmogeli! jau suėjo du 
notai priesz Velykas, kaip gu
li po žemele.

— O jo pati ? — paklausė ne-
pažinstamas drebaneziu balsu.

-— O, ir ji nebage jau mirus.
Sunkei atsiduso nepažinsta- 

mas bet už valandėlės vela ta
re: — Tai gal isz ju ne vieno 
ežia kaime nesiranda ?

— O kas tau sake? — tarė 
Szlu'baitis. — Sztai Jonas Špa
tus gaspadoriauja. Vincas ap
sivedė su duktere strielcziaus 
ir iszsi'kele in kita kainui o ana,

Musu darbuose ir žodžiuose 
bukime atvirais, nepaisykime 
ant to, ar kam patinka ar ne. 
Bukime savais, stengkimes su
judinti musu tauta del pajudi
nimo tautiszkos dvasios.

HSr5 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

ti ■ ?

Karalius Petras isz Jugo
slavijos ir karalaite Aleksan
dra isz Grekijos, su kuria jis 
nesenei apsipacziavo. Abudu 
apleidineja Jugoslavijos am
basada Londone.

Velykų. Sėdo gaspadorius prie 
stalo su užpraszytu kaimynu; 
tame iuejo liepažinstamas ir 
grąžei pagaibino Poną Dieva. 
Visi sužiuro ant ateigio bet ne 
vienam ant mislies neatėjo 
idant praszyt valgyt pribuisza.

— Jonai! — tarė už valandė
lės Szimonas, — ar manes ne
pažinai ?

Jonas isz paniūru pora kartu 
dirstelėjo ant jo bet žodžio ne
prakalbėjo.

— Tegul tau Dievas padeda 
gyvent, asz szitoje grinezioje 
gimiau ir prie savo teveliu au
gau.

— Kam ežia taip ilgai pasa
kot, — pertrauke nedorei Spa- 

už kalves grinezioje, būna Kat- ‘^s- Szimonas Avižius, su- 
le Vižiene, duktė nebaszninkes,,ms mano moezekos nes paibe- 
Morkienes isz pirmo vyro; bet'gai ^sz mus nenorėdamas prie 
Jei ko tai]) klausineji, gaspa-^evo o jeigu atkeliavai 
dor? — paklauso ubagas drasei: nBint ka gaut tai žmogeli ne
žiūrėdamas in akis nepažinsta- Kopijai nes ir man beda: vaiki
nio.

— Ba ve kitados sena Mor- 
.dene pažinojau, — atsake leis-' ue 
damas akis žemyn.

— O gal ir jos sunu Szimona,; 
kuri tai Spalis iszgujo isz na-!
mu ir nelbagas su lazda rauko- insikiszo pati, žinai su s\ e- 
je iszejo in svietą ir jau bus ^U1U daug geriau ne su savu, 
apie dvylika metu. — Nusijuo-' a* nors pa velyki t per 
ke senis ir drebanezia ranka at- szveilte pabūt o paskui keliau- 
kiszo idant pasveikint pri'bui- isz km adveliavau.
sza nes tai buvo tas pats Szi-! — Jhk galėtum nes asz rytoj 
manas. Ir pakalbėjas da valau-'cinu su paezia in kita kaimu, — 
dele su seniu, nuėjo tiesiog in Pas savo broli in sveczius, tada 
kaima pas Joną Spali. hau ^uKi nuobodu vienam.

Szeimyna ir gaspadorius jau 
buvo sugryže isz bažnyczios o 
alkani vaikai apspito motina, 
pasirėdžiusia bet ant pažiūros 
neiszrode ant geros moterisz- 
kes. Joniene nuėjo in kamara 
ir atnesze ragaisziaus ir vai
kams padalino vaikai godžiai 
rijo net springo. Ant siįalo pa
state deszru, koszelienos ir vi
sokiu mesu, žinoma kaip ant

ja, ežia vėla pavasaris o ant ga
lo jeigu norėtumei būti pas ma- 

už berną, tada atsirastu 
szmotelis duonos ir kokia ser
mėga del tavęs.

— O kur padėsi Grigalių ? —

su kampueziu duonos ir szmo- i 
lėliu supelijusio sūrio o Jonie- . 
ne tuo jaus paszauke: — Neszk 
adgal tu kurtine! Ar negirde- ; 
jai jog liepiau atnesztie dideli 
ragaisziu su radzinkoms kuris 
guli ant lentynos.

Mergina akis pastate ir žiu
rėjo kas su motina darosi, su- 
gryžo adgal o kada atėjo in 
grinezia su ragaisziu, jau Szi- 
mono nerado nes inszirdes 
žmogelis ant nedoraus Jono, 
trenkė durimis ir ėjo tiesiog 
ant kalves kur gyveno naszle 
sesuo su dvejetą mažu s i era tu, 
apie kuria girdėjo nuo senio 
Szlubaiczio.

Katre nepažino savo brolio, 
buvo ji da jauna, mergina kada 
Szimona patėvis iszvijo tai ne 
dyvai jog isz pomietes iszvese- 
jo. Meilei vienok dirstelėjo ant 
ateigio, kada tas perženge 
lenksti ir paklausė:

— Ar nepavelysi, gaspadin, 
valandėlė nuvargusiam paike- 
levingui pasilsėt nes žinoma 
^ziadien szventa tai nenoretau 
oliau traukt.

— O 'kode! ne ? sėskite. C) isz 
kur Ponas Dievas veda.

— O, isz toli, gaspadinele nes 
jau ketvirta savaite kaip kelio
nėje; turėjau kitados tėvus 
szioje szalyje bet jau senei nu
mirė.

Taip provijo Szimonas o 
Katre su matomu rupeseziu 
triūse grinezioje, ant galo sto
jo priesz ji su kruzelu pieno ir 
szmoteliu duonos ir nedrasei 
padavė broliui tardama: Pra- 
boezyk mielas sveteli, jog per 
tai]) didele szvente toki valgi 
paduodu nes Dievas yra sviet- 
ku jog nieką dauginus neturiu; 
turėjau szmoteli mėsos bet tie
du maži edunai pareja isz baž
nyczios suvalgė ir parode ant 
savo vaikiuku. Be to, — pa
szauke linksmai bėgdama in 
spintute, sztai turiu da viena 
kiauszini; yra tai paskutinis 
'kuri mano viszteles padėjo. Su
valgyk sveteli nes pardaviau 
kitus už kuriuos druskos ir tru-

iki sziol laike ?

Katriuik! Dievas jau man davė,! 
nes matau savo geriausia se
sute.

— Del Dievo! — paszaulke 
Katre imdama sau už galvos, 
tai tu, Szimukai, oj, kur tave 
Dievas

Gzia musu pakelevingas pa
sakojo trumpai del sesers jog 
in metus po iszejimui isz savo 
gimtos vietos, gavosi pas tur
tinga maluninka kuris jau nuo 
keliu metu buvo naszliu ir gas- 
padoriavo su savo vienatine 
duktere, Juze, patogia mer
gaite ir greita kaip stirnaite; 
jog jam ta Juze labai patiko o 
tėvas matydamas jog ir duktė 
neatszalus prie manės o Szi
monas yra geru darbininku, 
nenorėjo gint dukterei vienati
nei giliuko ir apženijo su isz- 
guitu sieratuku: jog gyveno 
per pora metu laimingai bet po 
tam Dievas atėmė pora kūdikė
liu o ir jo mylima pacziule nu
mirė; ne ilgai trukus ir senas 
maluninkas su sziuo svietu at
siskyrė o Szimonas pats vienas 
vela likos ant svieto, užsigeidė 
nors da karta atlankytic savo 
gimtines szali ir dasižinot ar 
da neužmirszo apie ji. Lomiai 
sau perstatysime jo džiaugsma.

, Katrės vaikai prisiglaudė 
prie dėdės, kuris tai nuo to lai
ko pasiliko ju geriausiu tėvu

, ir apiėkunu. Augo-gi sieratos 
sveikai ant gaibes Dievo ir 
naudos žmonių ir kada užaugo 
turėjo puikia kolonija nes Szi
monas neilgai laukes, nupirko 
szimta. margu lauko o kada nu- 

. mirė tai visiką paliko jiems. Jo
nai isz savo vaiku neturėjo 

[ džiaugsmo senatvėje. Iszplesz- 
, ti namai nuo Simono ir Katrės 
, nuėjo kasžin kur ir kaip prie

žodis sako: Svetima proce ant 
t gero neiszeis.

t — GALAS —

Vežei Del Angliszku Kareiviu

in kamara, 
duonos ir 
kuris guli

— O gulėsi alkanas ? — pa
klausė Joniene.

— Mariuk, eikie 
a t neszk ie kampu t i 
szmoteli sūrio, to
skyrium, ar supranti?

Mergina isžbego iszpildyt 
prisakyma motinos o Szimonas 
apsidairęs da karta po grin
ezia, prakalbėjo: — Acziu jums 
už duonele, nes gal buvo szun

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per p-ac/ta. Pinigui 
Kalite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su SaJamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Kulva. Del vyru ir moterų.
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Kada Anglikai užėmė maža Indiszka kaimeli, gyvento
jai juos priėmė per padovanojima dideliu vėžiu kuriuos pa
tys gaude per pasinerima in mares. Vienas isz tenaitiniu 
vaiku ka tik iszplauke su dideliu vėžiu isz mariu, padovano
damas ji Angliszkam kareiviui.

SKAITYKITE “SAULE”

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

i

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Pauliukas Ir Mariuke
(Tasa)

Ir vela prisipylė ir iszlupo. 
Paczios taipgi neužmirszo. Po 
ketvirtam stikleliui Martino 
nosis jau nebuvo raudona bet 
mėlyna o Martiniene nežinia 
ko pradėjo verkti.

— Na, neverk neraudok, — 
tarė Martinas ir turbūt paczios 
suraminimui iszeme kita bonka 
su degtine.

— Tegul tave Dievas sura
mina suszvapejo gailiai paduo
damas apsiverkusiai moterisz- 
kei stikleli degtines.

Martiniene iszgere iki dug
nui viena ir antra stikleli ku
ris isztikro ja taip suramino | 
kad po valandėlei, kada vyras 
ja savo glėbin nutvėrė, pradėjo 
su juom szokti pirkioje beszu- 
kaudama opapa! opapa!

Ūmai szokanti pora paszlijo 
ir su dideliu trenksmu pargriu
vo ant aslos.

Pauliukas, kuris visa laika 
žiurėjo ant girtuokliu su pasi
gailėjimu, paszoko nuo suolo 
ir nubėgo arklyden.

Ant laimes jam nereikejo il
gai būti tokioj draugijoj nes 
ant antros dienos po atvažiavi
mui ponas labai gerai pardavė 
arklius ir tiktai žodžiu, be jo
kio raszto ir be turgaus o tre- 
czioj dienoj ausztant sugryžo 
namo.

Kaip tik Pauliukas parva
žiavęs inejo arklyden, Runaus- 
kas, nieko nelaukdamas, tuo
jau inpuole paskui ji ir rodos 
nieko nesake bet visokiais žo
džiais davė suprasti kad Ma
riuką dasileidus kokio tai pik
to darbo jam nebūnant namie.

— Asz ten niekados prie nie
ko tokio nesimaiszau, — pridū
rė, bet esama tokiu kurie po 
prisiega iszpažinsta ka mate ir 
girdėjo.

Taigi nieko nėra stebetino 
kad Pauliukas atejas in virtu
ve ant pusrycziu su nieku nepa
sisveikino ir szuni net kuris 
prie jo pradėjo lementies, spy
rė su koja tai]) smarkiai kad 
biednas sutvėrimas skalyda
mas tarytum ji kas isz skuros 
butu lupęs, palindo po lova ir 
iki pietų isz ten iszlysti 
rejo.

Mariute pasižiurėjo 
kartus ant Pauliuko bet
dama kad užsirūstinęs jis nuo
latos akis pasuka szalin ir ve
lija geriau žiūrėti ant pecziaus 
arba ant bliudo su barszcziais 
negu ant jos, ji padėjo szauksz- 
ta ir nuėjo sau prie darbo.

— Palauk, — tarė pati viena 
sau, — patropysiu ir asz tavęs 
nematyti ir norints szimta me
tu su manimi pusryczius valgy
tum, nepažiuresiu nei sykio.

Per sekanezias dienas Pau
liukas taipat neatkreipe atydos

ant Mariukos o užpykus mer
gaite taipgi nenorėjo pirmuti
ne in ji prakalbėti.

Kai]) tai priesz Sekmines at
važiavo Žvirbliute atlankyti

Matomai ta diena, kada Pau
liukas iszvažiavo, Mariuką isz- 
ejo vakare ir, atsisėdus ant ak
menio prie szulinio, pradėjo 

j gailiai veikti. Tame paeziame 
laike pro szulini ėjo Szimukas 
ir, pamatęs verkianezia mer
gaite, pasijuokė isz jos misly- 
damas, kad ji nori szulinyj pa- 
siskandyti iszsiilgus Pauliuko. 
Marinka, supykus aid iszmeti- 

atsistojo idant pasi-

Karaliszka Pora Pavieszinti
Moteru Darbo Jėga

savo seseri, Runauskas užpra-: nejimu,
sze Pauliuką pas save ir kaip1 traukti bet Szimukas ėjo tyczia

Lv.d ... ie I praszydamas ir keikdamasis 
priprasti I idant priesz sraerti padarytu

pradėjo jam aiszkinti kad prie 
moteriszkes galima ] 
kaip prie sudžiuvusio czebato, 
kad patogumu net koszes nie
kas negali apspirgyti, — taip 
vaikina apkvailino kad už Ne
dėlios žadėjo su juo eiti pas 
Žvirbliu te. Runauskiene, 
rodama iszjuokti Mariuką, pa
sako Marcijonai kad Pauliukas 
mislija apie jos seseri ir be abe
jones sulaukus Nedelioj susi
kalbės apie ženybu dalykus.

Marei joną, nemokėdama lai
kyti 'dantyse liežuvio, pasakė 
apie tai kam kitam ir taip toji 
žinią, pereidama isz lupu in lu
pas, priėjo prie gaspadines 
Katkausikienes.
Toji gaspadine tarnavo dvare 

jau keliolika metu. Mylėjo ja 
visi bet ir bijojo jos kai]) ug
nies nes kiekvienam pasakyda
vo in akis teisybe ir tai tiesiog 
be jokios sarmatos, visai nieko 
nepaisydama. — Kada-gi Kat
kauskiene iszklause naujienas 
apie Pauliuko mislis kaslink 
Žvfrbliutes, pradėjo tyrinėti. 
Trumpame laike dažinojo visa 
teisybe, kaip lygiai persitikri
no, kad tie iszklydimai buvo 
tik žmonių liežuviai kurie tan
kiausia isz muses padaro mesz- 
ka.

no-

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi
knygele, 75 Centai.

neno-

kelis 
maty-

Demokratas

— Klausia mažas sūnelis 
savo motinos:—Mamyte, kas 
tai Demokratas?

Motina: — Matai, vaikeli, 
tai yra tokis žmogus kuris, 
nors ir yra dideliu ponu bet 
myli savo namiszkius ir tar
nus ir tarnaites laiko už ly
gius sau.

Sūnelis:— O!... jau dabar 
žinau. Musu tėvelis tai yra 
demokratas nes glamonėja ir 
bucziuoje Mariuką, muši- 
tarnaite.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 4S.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procęsija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.
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Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

CO.,

testamenta ir jam užraszytu 
nors pora kapeikų ant paipero- 
su. Turbūt kas pamate juos sy
kiu gryžtanezius, na ir apkal
bėjo mergaite.

— Duosiu asz jums, galgo- 
nai, žmogaus garbe pleszti ir 
laime paimti! — suszuko intu- 
žus Katkauskiene, priėjus siū
lu prie kamuolio.

Dar dora moteriszke neper- 
skyre saves su pirmu piktumu, 
kad Pauliukas parvežė miltus 
isz malūno. Nuėjo taigi atida
ryti spižarne ir kaip tik vaiki
nas pradėjo miltus isz maiszu 
pilti, tarė asztriai:

— Pasakyk man, ar tu dabar 
papaikai, ar gal nuo pat užgi
mimo proto neturėjai?

Pauliukas pasižiurėjo ant 
Katka uskienes bauginga i.

— Na, delko neatsakai? — 
suriko piktai. — Juk kibą bur
noj liežuvi dar turi, kibą jo dar 
neatidavei tai senai varnai, su 
kurioje nori ženytis.

Užraudęs Pauliukas nejauto 
žemes po savo kojom. Jam ro
dėsi kad maiszai ir svirnas sy
kiu su juom sukasi ir tiktai vie
nos Katkauskienes isz savo 
akiu nepameta.

O kaip pradėjo szneketi ne 
tiktai apie apkalbas ir iszmis- 
lus tu, kurie ramybe terszia bet 
ir apie tinginius kurie kaip ir 
aviniuko szuo bėga kur jam 
liepiama, taip Povylukas, ant 
galo supratęs, kas tas viskas 
prie ko priklauso, pabueziavo 
ranka gaspadinei praszyda- 
mas:

— Tegul panaityte susimyli 
ir tegul perstoją taip kalbėjus 
nes asz juk ne isz godumo bet 
isz gailesties ir ant piktumo 
Mariukai bueziau su kita apsi
vedęs.

— Ir daugiausiai sau užkenk
tum, kadangi tavo amžius taip 
sutinka su Žvirbli utes metais, 
kaip kvietkas prie kailiniu, — 
tarė gaspadine.

Pauliukas, supratęs isz tu 
žodžiu kad Kat'kauskienei pik
tumas perejo, prasze dar jos 
kad pasikalbėtu su Mariuką 
buk kaslink senoviszkos iszpa
žinties.

— Kadangi asz dabar nega
lėsiu pasižiūrėti tiesiog in akis, 
— suszvapejo vaikinas, bu- 
cziuodamas gaspadinei ranka.

Ir iki sziol niekas nežino ar 
tai Katkauskiene sutaikė pora 
ar tai pats Povylukas iszdryso 
prakalbėti in Mariuką, — gana 

ikad sekanezia Nedelia, vieton 
eiti pas Žvirbliene, nuėjo pas 
kunigą kleboną, davė ant užsu
ku — na ir... galas.

Ne, ne galas, dar kadangi tu
riu jums pasakyti, kad Pauliu
kas, pąsikalbejas su dvaro avi- 

1ninku Kurausku, dasižinojo, 
kad tai jis yra tuo garsingu 
dede Marcinu, kuri Pauliukas 
Suvalkuose mate. Tiktai senis 
keikėsi ant visu szventenybiu, 
kad jis kaipo gyvas niekad ne
valgo zacirkas su Smetona...

(GALAS.)

Karalius ir karaliene Langiau, kurie karaliauja ant sa
los Majuro, ir ju kūdikėlis, yra pavežinejami po svarbes vie
tas ju saloje per Generolą D. J. Erimm. Po paėmimui tosios 
salos per Amerikonus, karaliszka porele likos iszkilmingai 
priimti per Amerikoniszka laivyną idant užtikrint laisve 
ju sklype kuri Amerikonai paėmė nuo Japonu.

le; žmogus girtas nepaklauso 
sveikos rodos.

Kaikas jau susiprasti ir apsi- 
malszyti bet kai]) rodos tai 
nemažai vandens in mares 
begs pakol to sulauksime.

Kur Yra Namas 
Paikszu

d a 
in-

ISTORIJEapie Ila isz mar 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100

Negerai, 'brolau, padarei, jog 
pinigėlius pragėrei.

Taip tai ne vienas sziadien 
dejuoja. Czionais, mano vyru- 
cziai, didelis Lietuviszkas svie
tas, bet žmonių mažai.

Kožnas žmogum gali būti, 
In varga niekad nekliūti,
Jeigu gyvens paczedžiai, 

Kai]) priguli grąžei.
Sziadien gyvena be atmainos, 

Ne turi jokios žinios, 
Kaip ant svieto einasi, 
Kaip geriausia klojėsi. 
Tu brolau, rašte atrasi, 

Kai]) skaitysi tai suprasi, 
Tiktai turi raszta parinkt,

Isz visu sau iszsirinkt,
Isz tikro vyrucziai, kas bus 

isz nekuriu Lietuviu, o gal no
ri pastoti daibineis jaucziais?

Priesz bromą daugiszkos ka
ralystes stovi vargszas ir bala
doja.

— Ar jau buvai ezyseziuje ? 
—-klausė Szventas Petras.

— Da nebuvau, bet turėjau 
ant žemes paczia.

— Tai vis tiek, eik szia 
czysta duszia, nes isztikruju 
užsitarnavai ant laimes.

Po kokiam tai laikui vela da
vėsi girdėt baladojimas in dan
giškus vartus.

— Ar buvai jau 
je? — užklausė jo 
Petras.

— Ne, nebuvau,
mane inleisti, nes ir anas žmo
gus ne buvo ezyseziuje, o bet 
inleidai in dangų.

—• Ba matai žmogeli, anas 
žmogus turėjo paczia ant že-

czyscziu-
Szventas

bet turi

mes.
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prasti ir gana. Sztai visos tau
tos turi po keliolika laikrasz- 
cziu o Lietuvei labai mažai ir 
tai ne visi tinkami ir ne taikus 
su dvasia visuomenes. Už tai 
visokį paszlemekai Lietuvius 
enge ir isz tamsumo pasinau
doja.

Nieko neturime kas Lietu
vius taisytu, kas apszvietinetu 
ir butu sargais dorybes. — 
Lietuvei yra kaip vaikai be mo
tinos, paleisti ant ulyczios be 
jokios priežiūros.

E, ka ežia daug posmuot apie 
tai, juk kad ne Lietuvei,
Dingtų sūdai, dingtų Žydai, 

Dingtų bravorai ir storpilviai,
Kožnas grąžei iszrodytu,

Pas kožna pinigai skambėtu, 
Valkelei apszvieta turėtu, 

Ant karu in svietą nepleszketu.
Bedą vyrucziai, jog mes vis

ką pradedame, nuo gerymo o 
ir parapijas tveriame užsipylia 
akis ir tai karezemose.

Lietuvei retai užsistanavije, 
Ir be butelio treinu nevažiuoja,

Turi būti linksmas visados,
1 Ba be gerymo neturi drąsos.

Gert žinoma galima nes ge
rvinąs yra žmogui reikalingas, 
bet ne girtavimas.

Taip brolycziai, žmogus ap- 
szviestas niekados nebus kiau-

Karo Informacijos Instaiga, 
pagal Kariuomenes, Laivyno 
ir Darbo Jėgos Komisijos pra- 
neszimus, 'Įiaskelbe, kad szim- 
tai tukstaneziu Amerikos m o-1 metu, Pamokinimai, Apie boba 
toru bus reikalinga patenkinti' ka negalėjo savo liežuvio su- 
pramones ir Moterų Rezervui 
karo tarnybos reikalams.

Moterys stoja in kariuome
ne maždaug po 2,000 iper savai- » 
te bet ju reikia daug daugiau. 
Tuo*pat laiku, yra didelis pa
reikalavimas skubios moteru 
pagialbos ukyse ir maisto kon- 
s e r v a v i m o d i rb t u v e s e.

Suv. Valstijose yra maždaug; 
34 milijonai moteru 18-49 me-į 
tu amžiuje. Septyniolika mili-j 
jonu tu moteru sziuo metu dir
ba. Isz likusiu 17 milijonu mo
teru apie penki su puse milijo
nu viengungiu merginu arba 
neukininkiu jaunu moteru ne- 
turineziu vaiku jaunesniu kai 
14 m. amžiaus galėtu dirbti. 
Vietines Suv. Valst. Tarnybos 
lustaigos yra pasiruoszusios 
patarti moterims kur j u pagial- 
ba yra daugiausia reikalinga 
bei naudinga. Moteru darbo jė
ga, kai ()WI pabrėžia, yra szio 
kraszto pramoningo darbo ir 
militarines jėgos rezervas. Ju 
pagialbos reikalas dar nėra 
pilnai isznaudotas nei praėjės. 
Prieszingai, prieitas taszkas, 
kuomet reikalas pagialbiniu 
moteru gali pabrėžti skirtumą 
tarp turėjimą rezervu ir rezer
vu tukumo, lygiai kaip pergale 
galima del szviežiu darbo ir ka
rines jėgos turėjimo bet ne tu 
isztekliu iszsisemimo.

OWI pabrėžia kad bet koks 
darbas, kuris padeda palaikyti 
svarbia civiline iszdirbyste ar 
patarnavimus — bile koks dar
bas, kuris paliuosuoja vyra ar 

moterį karo tarnybai ar 
fabrikams, vra karo dar-

—O.W.I.

laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
-- o--  

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa.

kita 
karo 
bas.

Narys Dies Komiteto
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— Paczia ?!... Juk asz tu
rėjau net tris paezias! — pasi
gyrė kandidatas in dangų.

— Jeigu taip, tai neszkis 
laukan kogreieziausia, — pa- 
szau'ke Szventas Petras,—dan
giškas rojus ne yra 'prieglau
da del paikszu!

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

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 cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszkito 
ateityje, kada siunsite czekiua 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems. j

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Kongresmonas Martin Dies 
isz Texas tyrinėja su kitais 
nariais apie platinima netei
singu žinių per reidio apie 
neteisinga propaganda apie 
Amerika ir ketina juos už tai 
nubausti.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Pasirengineja Del Loszimu

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, 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.
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Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street , " 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 

'cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Beisboles lavinimasis jau prasidėjo ir beisbolininkas, 
Atley Donald pasirengineja ant iszlaimejimo pirmutinio lo- 
szimo kuris ketina atsibūti Atlantic City, N. J.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.



Žinios Vietines PANIEKINĖJO
TURCZIUS

Į ■— Nedelioje Atvelykis.
! — Nedelioje pripuola Rus- 
na'ku Velykos.

— Ponstva Jonai Pikuliai/ 
1014 E. Market uly., susilaukė 
puikia dovanele per Velykas’ 
■nes garnys atnesze puikia ir 
sveika dukrele.

— Juozas, sūnūs Juozo An- 
cerevicziaus, tarnaujantis ka- 
liszkoje stotyje, 'New London, 
Conn., lankėsi pas savo tėve
lius ant 409 W. Centre uly.

t Petras Vilimaviczius nuo 
411 W. Mahanov uly., mirė Ne- 
dėliojo Locust Mt., ligonbuteje, 
kur radosi per du menesius, 
sirgdamas nuo Ižaiduliu kokius 
aplaike laike darbo anglinėje 
skylėje. Velionis pribuvo in 
Amerika būdamas jaunu vyru 
lapsigy v endam as M all a n o j u j e. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos ir buvo nevedes. Pa
laidotas Seredos ryta, su baž
nytinėms apeigomis, isz namo 
p. Mares Lestauskienes, 411 W. 
Mahanoy uly., kur radosi ant 
(burdo. Graborius L. Traskaus- 
kas laidojo.

— Sukatoj prasidės mesz- 
keriavimas kuria tai diena žu
vininkai keliaus in vietas kur 
randasi užtektinai žuvycziu.

— Ponas Petras Garmus, 
isz Gilberton, Pa., lankėsi su 
reikalais Mahanojuj taipgi ir 
iatsilanke in Saules redakcija 
nes ponas Garmus yra senas 
skaitytojas laikraszczio “Sau
les.” Acziu už atsilankyma.

SHENANDOAH, PA.
— Albertas, sūnūs ponstvos 

S. Medlinsku, isz Wm. Penu, 
ana diena sugryžo namo isz 
Locust Mountain ligonbutes 
kur gydėsi ant sužeistos gal
vos. Dabar jaueziasi sveikesniu 
ir pasiliks namie.

ISZ FACKVILLE, PA.
f Petras Naudžiūnas mirė 

Locust Mountain ligonbuteje 7 
valanda Seredos ryta. Velionis 
gimė Lietuvoje ir atvažiavo iii 
czionais 'būdamas jaunu vaiki
nu ir prigulėjo prie vietines pa
rapijos. Paliko paezia Jeva, 
tris dukteres ir viena sunu, 
seserį ir anūkėli Lietuvoj. Die
na laidotuvių da nepaskirta.

Waterbury, Conn. — Kuni
gas Dr. Boguszis, 'klebonas Szv. 
Juozapo Ibažnyczios ir vienuo
les Sesuo Felicija ir Sesuo Au
gusta, isz merginu kolegijos 
Marianoplis, dalyvavo taip va
dinamam “Linen Shower” ku
ris buvo surengtas per Brook- 
lyna moteres ir laikytas Re
publican svetainėje ant Bank 
uly. Visos linines dovanos pa
aukautos del merginu kolegi
jos.

— Puikus vakarėlis buvo 
parengtas ant Nemunas svetai
nes, 48 Green uly., kuriame 
kalbėjo redaktorius Tysliava, 
apreikszdamas susirinkusiems 
kad Lietuvei jau nupirko už du 
milijonus doleriu bonu ir da ke
tina pirkti daugiau tuomi pri
sidedami iszvaduoti musu tė
vynė Lietuva. Jis taipgi ragino 
žmones duoti atikas Raudona
jam Kryžiui. Daugelis Lietu
viu dalyvavo tame susirinki
me. > i

—■ Estoniszka, Latvijos ir 
Lietuvos Republikos Baltike, 
buvo užimtos per Rusija 1940 
pete, Rugsėjo menesyje.

Aplaike $600 Dovanu
New Castle, Ind. — Miss Edi

ta Crane paniekinėjo pasielgi
mą laiszke, raszytam pas vie
na turtinga poniute New Yor
ke jog neturėdamos kur dėti 
savo pinigus tankiai iszkeline- 
ja brangias laidotuves del savo 
szunycziu kurios kasztuoja 25 
tukstanezius doleriu. Pana 
Crane aplaike laiszka buk tiek 
pinigu neiszleista ant laidotu
vių szunu ir po draug aplaike 
600 doleriu nuo tosios ponios 
ant užbaigimo mokslo univer
sitete. — Gal pana Crane dau
giau nekritikuos turezius ap- 
iaikius taip gausia dovana.

Geidžia Persiskyrimo
Nuo Skupaus Vyro
Chicago — Ana diena pa- 

cziule Kazimiero Kopskio pa
davė praszyma in suda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro, 
paduodama sekanezias prie
žastis del ko nenori ilgiaus gy
venti su savo Kaziuku.

“Geidžiu nuo jo atsiskirti 
nes su tokiu skupuolium nega
liu ilgaus gyventi. Czaliukas 
pirko man czeverykus ana die
na už 75 centus, skrybelia už 
viena doleri o kada emem szliu- 
ba tai už žiedą užmokėjo fer- 
sztoryje deszimts centu. Nors 
mano vyras uždirba po 50 do
leriu ant sanvaites bet ant pra
gyvenimo man duoda tik viena 
doleri isz ko turiu apsiredyt ir 
iszmaityt save ir Czaliuka. Ge
riau mirti ne kaip su juom gy
venti. ’ ’

Nelabas Tėvas
Apvogė Savo Kūdiki
Chicago — Lauras Farren 

gal yra niekiausiu tėvu visam 
Illinojui nes apvogė savo meti
ni kūdiki ant trijų doleriu ku
riuos pasiėmė isz jo bankutes. 
Motina kūdikio innesze skunda 
ant persiskyrimo su Lauru nes 
jis ir su ja pasielgdavo bjaurei 
neduodamas jai pinigu ant pra
gyvenimo ir tankiai sumuszda- 
vo ja be reikalo. Pinigus jis 
praleisdavo su paleistuvėms.

Mirė Du Kartu Bet Pas
kutiniu Kartu Ant

Tikrųjų
Ashville, N. C. — Penkesde- 

szimts devynis metus adgal 
Mrs. Morta Pruett, būdama ta
da da jauna motere, lankyda
masi pas savo gimines, staigai 
susirgo ir po keliu valandų mi
rė. Kūnas likos nugabentas ant 
kapiniu ir jau ketino ja užkąst 
kad sztai vienas isz giminiu pa
tarė da karta pažiūrėt ant ne- 
baszninkes. Persitikrinta kad 
Morta buvo gyva. Po atgaivi
nimui Morta pasakė jog jaute 
ir girdėjo verksmą savo gimi
niu bet negalėjo pasijudint ne 
kalbėti.

Ana diena Morta, kuri susi
laukė 78 metu amžiaus, mirė 
ant tikrųjų pas savo sunu nuo 
paralyžiaus. Motere buvo ve
dus du kart palikdama szeszis 
vaikus.

— Vyrai kurie nevalgo mė
sos pasirodė geriausi kareiviai 
laike kares.

Judomu paveikslu kompanija pradėjo dirbti naujus judomus paveikslus kuriuose 
perstato kaip szitas iszmokytas erelys gaudo smakus. Tasai smakas buvo penkių pėdu il
gio bet ji ingalejo szitas erelys vardu “Tequila.”

Žino Kad Mirtis Randa  Džiaugiasi Palekia Nelaisvėn
si Kožnani Dalyke

Amerikoniszkas kareivis, 
Gus Capelli, isz Denver, Co
lorado, pirma isztyrineja vi
sokius dalykus pirai negu 
juos paima nuo žemes o ypa
tingai ant kares lauko kur 
Vokiecziai užtaiso visokes 
slaistas del savo neprieteliu. 
Capelli pakelinėj a Vokiszka 
kaszkieta atsargei tikėdama
sis rasti po juo bomba.

Milžiniszkas
Beisbolininkas

Nuo kaireses matome seržantą Edwarda Eve, isz Alba
ny, N. Y., kapitoną Tom Senff, isz Sterling, Ky., ir kunigą 
L. Dickson, isz Waco, Texas Visi trys gamina sau valgi isz 
paimtu nuo Japonu ryžiu o neturėdami puodo, naudoja sa
vo plienini kaszkieta (helma).

Kada beisboles lavinimasis 
jau prasidėjo ir nauju losze- 
ju instojo in kliubus, naujas 
loszejas, Franas Overmire in
stojo in Detroit Tigers kliu- 
ba kuris nors yra tik 20 me
tu amžiaus bet yra 6 pėdu ir 
11 coliu augszczio.

Szitie du Vokiecziai likos nutraukti per Amerikonisz- 
ka fotografista kada likos paimti in nelaisve artimoje Car- 
roceto, Italijoj. Matyt isz ju iszvaizdos kad jiems patinka 
Amerikoniszka nelaisve.

Kaip Beda Tai D uodą Sau Rodą
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Del Musu Skaitytoju!

Jeigu persikraustote in nau 
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 

budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus, 
Acziu visiems.
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

Vaikas Pririsztas Prie ISuv. Valstijų Slaptoji 
Stulpo Ir Gulėdavo Policija Inspeja Priesz

Su Szunim Czekiu Klastotojus
Greensburg, Pa. — Pririsz-| 

tas prie stulpo ant kiemo idant 
nepabėgtu, keturiu metu Cha- 
lukas Garland turėjo vienatine 
prieglauda, drauge su szunim, 
jo būdoje, per nakti ir valgė 
isz vieno bliudelio su szuniu 
per dvi sanvaites, pakol jo ne-į 
surado Drauguves Vaiku in
spektorius aresztavodamas Jo
kūbą Steinman ir jo paezia už 
nemielaszirdinga pasielgimą 
su sieratuku.

Vaiko motina Teofile Loveli, 
kurios vyras pabėgo szeszi me
nesiai adgal, buvo priversta 
jeszkoti prieglaudos pas savo 
pus-seseria Steinman’iene, ku
ri sutiko ja priimti bet vaikui 
prieglaudos nenorėjo duoti.

Aplaistė Kuniguži Ga
zolinu Ir Uždege Ji
Council Bluffs, Iowa — Už 

tai kad kunigužis D. E. Cleve
land, prabaszezius Dodge Me
morial bažny ežios kovojo 
priesz paleistuvyste ir nedora 
gyvenimą nekuriu savo parapi
jom!, kas tokis iszszauke ji nak
ties laike pas ligoni o kada ra
dosi ant apleisto kelio, sumusze 
ji, inmete in sena automobiliu, 
aplaistė gazolinu ir uždege. 
Kunigužis iszsirito isz automo 
biliaus o praeinanti du vyrai 
užtiko liepsnose Clevelanda, 
užgesino liepsna ir nugabeno ji 
in iigonbute. Badai vienas isz 
niekadeju jau likos suimtas.

Vyras Norėjo Permai
nyt Moteres Kojas

In Kirmėlės
Louisville, Ky. — Mare Jo

nes pribuvo pas sudžia Andriu 
P. Vogt, melsdama apglobos ir 
sulaikymo jos vyro nuo raga 
navimo, kurio labai bijo ir sako 
buk jos vyras isztikruju yra 
dideliu raganium.

Apsakė ji sudžiui Vogt buk 
jos vyras apibarste “kirmėlės 
dulkeles” aplinkui stuba ir in 
jos sriuba kuria ketino valgyt 
bet in laika susilaikė. Vyras 
jai apreiszke jog jeigu butu 
sriuba suvalgius tai jos kojos 
butu pavirtę in kirmėlės. Mote
re bijo gyventi su savo vyru— 
raganium ir meldžia sūdo idant 
ji uždarytu in kalėjimą nes ki
taip negyvens su juom.

Neprieme Milijoninio 
Palikimo

Buzzards Bay, Mass. — Char
ges Garland, 22 metu amžiaus, 
! pagarsėjo po visa svietą kad 
neprieme milijoną doleriu ku
riuos jam tėvas paliko po 
smert kalbėdamas buk “tuju 
pinigu neuždirbo ir neprivalo 
j u turėt.”

Ta turtą paliko jo tėvas ku
ris gyveno Bostone ir mirė ne- 
senei. Sūnūs pasakė advoka
tams buk taji turtą jo tėvas su
rinko neteisingu budu, api- 
pleszdamas žmones o turėda
mas tiek pinigu negali tarnau
ti Dievui ir mamonai.

Jaunas Garlandas turi pa
ezia ir viena kūdiki. Jo pati su
tinka su savo vyro nuomone: 
idant pinigu nepriimtu. — Te
gul juos prisiunezia mums o 
mes pasinaudosime isz j u.

Frank J. Wilson, Iždo Sky
riaus Slaptosios 'Policijos di- 
ektorius inspejo, jog idant su- 
nažinti nuostuolius, kuriuosW 
n vykdo czekiu snklastotojtii, : 
visuomene turės prisilaikyti 
keliu taisyklių. —-

Valdžia Užsius daugiau cze
kiu -sziais metais negu kada. 
Iždo Skyrius parodo, 'kad dau
giau negu 807,000,000 asmeni
niu czekiu 'bus iszsiunsti sziais 
metais. Milijonai sziu czekiu 
padengia Užlaikomųjų asmeniu 
mokesezius iszeimose vyru 
ginkluotose jegose. Cze'k'iai bus 
iszsiunsti szeimynoms kuriu tė
vai kovoja už savo iszali.

Apsaugoti isziuos czekius, 
Šlaiptoji Policija veda kara 
priesz vagius, kurie vagia ka
reiviu uždarbi. Slaptoji Poli
cija pataria tiems, kurie gauna 
sziuos czekius isz Valdžios, pri
silaikyti sziu keturiu taisyk
lių.

1— Vienas narys szeimvnos 
turėtu būti namie priimti cze- 
kio, kada czekis bus prisiųstas.

2— Varda aiszkiai užraszyki- 
te ant paczto dėžutės (bakso). 
Paežio dėžutė turėtu būti užra
kinta.

3— Tszkeiskite czekius toje 
paežio j vietoj kiekviena mene
si, ne® tada jus toj vietoj busi
te pažystami.

4— Pasiraszykite czeki tiktai 
akyvaizdoje to, kuris ji iszkeis. 
Krautuvniinkam® ir kitiems, 
kurie czekius keiezia padaryta 
szios pastabos:

1—Priesz iszkeifima czekiu 
pareikalaukite paliudinimo. 
Atsiminkite, kad draugyseziu 
korteles, Social Security korte
les, automobiliu leidimus, 
laisžkus ir pan., galima pavog
ti arba, suklastoti.

Užklauskite savos “jeigu 
szis czekis bus sugražintas, ar 
galėsiu rasti' žmogų kuris ji 
man davė.”

2— Visada reikalaukite kad 
asmuo, kuris keiezia czeki pa- 
siraszytu jusu akyvaizdoje, 
nors ir czekis pasirasZytas pa
reikalaukite, kad vėl butu pa- 
siraszytas.

3— Nei sukeiskite czekiu, ku
rie atrodo perdirbti. Perdirb
ti czekiai yra suklastoti.

4— Jeigu esate samdininkas 
ir daugiau kaip vienas isz jusu 
darbininku gauna sziuos cze
kius, pažymėkite czekius kadi 
greieziau galėtumėte pažinti 
asmenis kurie juos keiezia.

5— Jus galite apsaugoti savo
ta vora, pinigus ir uždarbius 
nuo czekiu klastotoju prisilai
kydami sziu taisyklių. Atsi
minkite, kad jus save nuskriau
si t e jeigu iszkeis'ite suklas'tuo- 
ta czeki. —C.C.A.U.
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