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AMERIKONAI PRIE METZ*
-— £

FR. W. S4B0CZK AUSK AS 
Redaktorius Laikraszczio “SAULES” Mirė 
Seredos Ryta 3:20 vai., Lapkr. - Nov. 8,1944

Po ilgui darbszavimui del labo Lietuvystes, per 35 metus, 
atsiskyrė su szuom svietu

PREZIDENTAS
ROOSEVELTAS

! ISZRINKTAS
MUSZIAI ANT 

SALOS

F. W. S. BOCZKAUSKAS

Su skausmu szirdies pranesziu musu skaitytojams apie 
mirti mano mylimo brolio a. a. Franas W. S. Boczkausko, 
redaktoriaus “SAULES” laikraszczio, kuris nuo kokio 
tai laiko sirgo szirdies liga, mire name, po Nr. 313 West 
Mahanoy Avenue, Mahanoy City, Pa. Daktarai stengėsi 
iszgialbet jo gyvastį, bet visi stengimai nepasiseke ir Die
vas paszauke ji in savo karalysta.

A. a. Franas Boczkauskas gimė Lietuvoje, atvyko SU 
tėvais Domininkas ir Teofilą Boczkauskai in Ame
rika 1879 mete, būdamas jaunu vaikinu lankėsi in mo
kyklas Plymouth, Pa., atvažiavęs su tėvais in Mahanoy 
City 1888 mete, dirbo spaustuvėj isz jaunu dienu, o po 
mircziai tėvo Domininko T. Boczkausko, apėmė redakto- 
riszka kede, kuris taja dinsta pildė per 35 metus, su tokiu 
pasiszventimu koki turėjo tėvelis užgyvasczio, su broliais 
Vladislovas ir Viktoras (apie keturi metai adgal brolis 
Vladislovas mirė Balandžio-April 28 d. 1940 mete).

A. a. Franas Boczkauskas 1895 mete apsipacziavo su 
Cecelia Baranauskiute. 1890 m., buvo tlumoczium prie 
Pottsvilles sūdo. 1893 m., prigulėjo prie Pirmutino 
Lietuviszko Muzikantu kuopa- 1900-10 m., likos ap
rinktas kaipo narys prie Cenzą suskaitymu gyventoju. 
1909 mete po mircziai tėvo a. a. D. T. Boczkausko, apėmė 
redaktoryste prie “Saules” laikraszczio. 1939-44 m., 
buvo aprinktas Coroner, uredininkas miesto, kurio prie
derme buvo isztirti priežastis staiga atsitikusiu mircziu. 
1943 mete, po mirti vyriausio suniaus a. a. Franciszkaus 
H. Boczkausko, kuris mirė Indianopolis, Ind., Gruodžio- 
Dec. 14 diena, a. a. Franas pradėjo nesveiko te ir turėjo 
jeszkote daktariszka patarnavima, bet nepagialbejo.

Velionis prigulėjo prie vietines Szv- Juozapo Parapi
jos. Buvo linksmo ir svetingo budo žmogus ir su vi
siems žmoniems gyveno draugiszkai.

Paliko paczia Cecelia, duktere Adelina Barauskiene 
isz Johnstown, Pa., sunu Florijoną, kuris gyvena 312 W. 
Pine uly-, 6 anuku ir vienatini broli Viktorą, iszduotojas 
“Saules” laikraszczio taipgi daug giminiu ir pažystamu.

Miesto ir aplinkes gyventojai dagirde apie mirti a. a. 
Frano, labai apgailestavo netekia savo tautieczio isz savo 
tarpo, nes da galėtu pagvente, bet nuo kokio tai laiko pra
dėjo sirguliuote.

■Laidotuves atsibus Subatos ryta 8:33 valanda, su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczioje, ant kuriu užsipraszo vi
su pažystamu, draugu ir prieteliu dalyvauti ir atiduoti 
jam paskutini patarnavima. Graborius L. Traskauskas 
laidos.

Meldžiame guodotinu skaitytoju “Saules” dovantoi 
jeigu kas butu trumpa laikrasztyje, nes esu susigraudinęs 
raszant apie mirti mano mylimo brolio,

Su skausmu szirdies, brolis
Viktoras L. Boczkauskas, Iszduotojas,

Taipgi likusi pati, ir szeimyna.

, ------

Washington, d. c. — Frankim ^Amerikonai Užpuolė Ant Vb- 
Rooseveltas likos iszrinktas ant Prezidento! j • * n * Q JI J
Suv... Valstijų, kas yra nepaprastu nuotikiuJ^^G-ZlO O te ^aarOS^ UaU§ tJZ- 
nes da nei vienas prezidentas nebuvo isz
rinktas Amerikoj 4-ta syki. n • n J IT'

Prezidentas Rooseveltas issreikszdamas;S6FUUS/ R.USai &TadeS £\.lta tJZ 
puolimą Ant Ryt-Prusu; Mu

muszta; Vokiecziai Szauke Re
savo szirdinga padėka del Amerikoniszku | 

Ukesu už iszrinkima jo, duodami jam dau
giau kaip 23,597,115 balsu (D.), jo prie- 
szas Dewey aplaike 20,742,067 balsu (R).

sziai Ant Saipan Ir Tinian Salu
¥

Isz Amerikos
Ūkininkai Turi Daug

Automobiliu

Daug Vaiku Užmuszta
Per Nelaimes Kas Me
tas Suv. Valstijose

HARRISBURGH, PA. —
Pennsylvanijos ūkininkai ko- 
nia 80 procentas turi savo au- 
tomobilius arba viso 265,462 
turi po karuka. Lancaster pa
vieto ūkininkai turi daugiause, 
ba net 10,483, York paviete 9,- 
908, Westmoreland 6,145, 
Berks 6,226, Chester 5,923 ir t.t. 
Cameron paviete turi mažiause 
ba tik 90. Stebėtina, kad Phila- 
delphijos paviete yra tiktai 
871.

Mirė Vienas Paskui
Kita

EVANSVILLE, IND. — Du 
broliai, jau gana senyvi, Wil
liam ir James Mayson, kurie 
pribuvo in czionais apie 30 me
tu isz Dixsono, apsigyveno vie
nam name ir niekados nesiskir
davo vienas nuo kito. Ana die
na vienas isz j u apsirgo. Kada 
Williamas likos paszauktas isz 
antro laipsnio idant ateitu pas 

; broli nes jisai serga, ir kada pa- 
'mate kad James mirszta, tuo- 
'jaus ir jisai apsirgo, pridėjo 
ranka prie szirdies, suszuko 
kad jam kas tokis sutruko kru
tinėję ir puolė negyvas ant la
vono savo brolio.

Kūnai Pavirtusi
In Akmeni

Atėjo In Amerika 
Pinigo; Paliko 

$10,000,000

Be

SAVANNAH, GEO. — Ana 
diena mire czionais John Con
nors, kuris pribuvo isz Irlandi- 
jos be cento o paliko žemiszko 
turto verties ant deszimts mili-

WASHINGTON, D. C. —
Valdžios rapartai parodo, 

buk kas metas Suv. Valstijose 
būna užmuszta daugiau kaip
20,000 vaiku kas metas per vi- jonu doleriu. Turėjo jisai daug 
sokius nelaimingus atsitikimus, girios Georgias ir privatiszka 
daugiause per automobilius. banka. Milijonus aplaikys tik 

du gimines po mirusiam.

Iszbure Jam Kur
Randasi Jo Karve Pargabeno Sau Kita 

JaunikiCHICAMAGUA, TENN. —
Ūkininkas Jonas Bradley, tikė
jo labai raganoms. Nesenai din
go jam karve, o kad neatsirado 
apgarsino laikraszcziuosia ir 
karves nesurado. Tada nuėjo! °"., . . . , vesti, duodamas jai 600 doleriupas ragana, kuri jam iszbure,! .... .... .
buk jo dingusi karve randasi 
tvarte pas jo kaimyną. Jonas 
nuėjo pas kaimyną ir isztikruju 
rado ten karve.

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. —
Amerikos Generolas Patton pranesza 

kad apie 1,000 Amerikoniszku tanku ir 
ir 500,000 kareiviu užpuolė ant Vokiecziu 
prie Saar’os ir Seille’os drutvietos.

Amerikonai perejo per Sielle’os upe, pa
imdami apie 16 miestu prie Metz drutvietes. 
Su pagialba eroplanu kurie smarkiai bom
bardavo Vokiecziu linija, per ka daug Vo- 
daug Vokiecziu likos užmuszta ir paimta 
in nelaisve, taipgi daug armotu ir visokio 
kariszko materijolo.

NEW YORK — John Kolen
25 metu, užvede skunda prie- 

* j szais savo sužiedotinia Ella 
. | Bender, su kuria ketino apsi-

Prie Metz jau buvo smarkiausiu ir kru-
i

viniausiu musziu.

Vokiecziai pradėjo siunsti rezervus prie 
Metz frunto idant apsaugoti savo pozicijos 

uijujc kuliu ncgaiuju u*^..^.„Įir iszgialbet savo kareiviu kuriems Ameri- 
ta’tXT ta”°jamesuiSIkonai kerszina visiszkai isztremimas tose 
Ldy iAO lAluliIl Ldl cJ cllIlt/O U.I, Aid l.t

tasąi pribuvo in New Yorke ir VlCtOSC kaip minėta, 
tuojaus su juom apsivedė.

Sudas iszaiszkino Joniu, jog 
! ne turi tiesos skunsti savo ap-

i ant pirkimo reikalingu paredu 
ant Veselkos.

Ella turėjo mylima Kalefor- 
nijoje kurio negalėjo užmirszti.

Rado Žuvyje Deimantą

MADISON, WIS. — Vienas 
pilietis Jos. Merk, kreipėsi. — ------------
laiszku in Sturgeon Bay žuvi-1 gavinga mylima, bet jeigu ka 
ninka, praneszdamas jam, kad tokio iszras prieszais juos baus- 
valgydamas žuvi kuria jis pir
kęs jis atkandės danti inkaž-ko- 
ki kieta daikta. Tas daiktas at
rodęs kaip kristalas, bet geriau 
patyrinėjus pasirodė, kad tai 
tikras deimantas.

Amerikoniszki eroplanai bombardavo 
miestus Merseburga ir Homberga Vokietijoj.

me.

Ižgama Nužudė
Dvi Ypatas

ISZ BERLYNO, VOKIETIJA. — Pra- 
nesza kad Rusai neužilgio pradės kita mil- 
žiniszka užpuolimą ant Ryt-Prusu.

Rusai dabar ant salų prie Vengrijos.

i Amerikonai Sunaudoja
Daug Degtuku

ELY, MINN. — Artimoje 
' czionais, likos surastos senos 
kapinios, kuriuosia radosi dau
geli suakmenėjusiu kunu.

■ Atradimas likos kada perke
linėje taisės kapines in nauja 
vieta.

Pirkite Apgynimo Czedinimo

NEW YORK — Amerikonai 
sunaudoja kas diena daugiau 
kaip 95 milijonu degtuku. Pa-j 
gal asekuraciju kompanijų, tai; 
tosios degtukos padaro bledes 
po visa Amerika kas metas ant 
35 milijonu doleriu, nes rūky
tojai netemina kur numeta de- 
ganczia degtuką.

AUBURN, MAINE, — De
vynių metu mergaite Mary 
Jackson prisipažino palicijai 
tuk ji nužudė dvi ypatas idant 
matyti kaip josios aukos kentė
jo isz ko turėjo dideli džiaugs
mą. Po tam, kada apsigyveno 
pas savo teta Grant, inmaisze 
truciznos in valgi tetos, nuo ko 
mirė. Mariuke yra dukrele Ber
nard Jackson kurie negyvena 
su savim, nes yra persiskyria. 
Daktarai tyrinėja jaunos isz- 
gamos.

ISZ ITALIJOS. — Amerikoniszka ar 
mija randasi prie Forlios, kur randasi Vo 
kiecziu eroplanu stoties.

ISZ PACIFIKO. — Dideli kruvini mu- 
sziai ant Leyte Salos. Japoniszki eropla
nai užpuolė ant Amerikonu prie Saipan ir 
Tinian Salų. , m
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Kas Girdėt
padėjimas ir tiesos kada Mai
žieszius apgarsino 
Dievo Prisakymus.

(Skaitydami “American En
cyclopedia” randame akyva 
apraszyma apie 
įkalba apie ka mažai 
sziadien žino, 
skaitome:

Lietuviszka kalba yra 
niause kalba ant svieto, senes-

Gal daugelis žmonių yra aky-
Deszimts vi žinoti kokiu budu atsirado 

.kate ant svieto?
szalies apsakymus, tpi
pasirodė baike patapo

uždraudimas (tvano). Kada žiurke ir pele
su sve- iueio in Nojaus Arka, tame lai- 'r-,,r., . ,, n . . , , ’ , . TŪLAS kunigasypatingai ke nesirado kates, todėl, bai- 1
20-tam šiai prasiplatino veisle žiurkių

........... ‘ ... l
Alaizieszius gana gerai zmo- Rytu 

jo, o Dievas da geriau, kad ant kate 
niek prisiduotu 
moterems meilinimosi 

vyrais

niu pas auksoriu, kuris dingus 
apskundė savo 

mokintiniu už pasisavinta ano.
negalėjo iszsitei-

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!Sztai pagal KA SUTEIKIA GERA laikrodeliui’
ISZPAŽINTIS :: I >■'

sint ant ir turėjo nueit in kale-' 
jima visai nekaltai. Paėmiau 
tada auksoriu in paszali, sugra
žinau jam dingusi laikrodėli su 
pasarga idant pamestu norą pa- 
tirimo kas buvo vagilium laik
rodėlio, o mokintini perpraszy- 
tu už nuskriaudima visai nekal

. . . , .i apsakinėjaLietuviszka tunais vyrais — ypatingai kė nesirado kates, todėl, Lai- 1 .......v . • i .. . . . . ... . , v. . . sekanti atsitikima,žinomu sziuom laiku, sziam 2u-tam sJai prasiplatino veisle ziurkiu ....... . x ....... . . 1 riesz metus daneszta manEnciklopedijoj szimt-metyje — nes tai jau to- lr pelių, kad jau ir vietos nesi-1 . z . . , , ,1 ** rytmetyje apie asztunta valan
da, kad kokis tai žmogus lau
kia manės bažnyczioje, norėda
mas būtinai su manim matytis 
tuojaus. Ne vilkindama s nusi
daviau in balžnyczia. Iszvidan 

’ ji beklupaujanti priesz altorių 
Motinos Dievo ir maldingai be
simeldžianti. Prisiartinens prie 
jo užklausiau ar tai jis manės 
reikalauja, 'i O'* \ | — Ar tai kunigas kleboną 

pia ėjo — |are netikėdamas
■ X°jus da.

J — Taip esmių tuomi. 
persimainė in kate ir suede po-' • , • , , , •1 1 — Gerai, turiu ka nors kuni

gui kle’boniu pasakyti; bet tik 
. . . .. . , tokioj vietoj kame bueziau tvir-

gynejai Amerikoniszkos prolu- taip: kada kate suede pele, tu-\ . • . • gino velei ir apszluoste aszaras°. .. . . 1 1 ’ tu, jog nieks negirdes mano isz- ° 1
bicijos galėtu imti isz to panio- rejo savyje velnią. Bet ne ilgai __  nuskriaustiems nekaltai,
kinima. nesziojo savyje taji velnią, ku-

Maižieszius, 
kas teisdarys, suprato žmonių 
'budus geriau ir turėjo protin
gesni datyrima ne kaip sziadie- 
niniai teisdariai kurie save sta
tosi už protingus žmones.

KWICT0RY
sziam

K

j kis moterių 'būdas. Juk jau mo- rado Arkoje. 
se-,tere Jevute, musu prabobute, ėjas prie levo, paglostė ji, levas 

patogios lyties, nubodus jai sueziaude garsiai ir isz snukio 
iszszoko pora kacziu, kuriuosne ne kaip Sanskritu ir Graiku žiūrėti ant vieno tik Adomuko, 

Ant pavyzdžio paimkime žod- nuėjo in krumus kur susipaži- fuiojaus pradėjo naikinti žiur- 
žiuis: į

Lietuviszkai: — Vyrai, trau
kime junga, ‘

Lotyniszkai: — Viri traukėt;
jungun.

Lietuviszikai: — Dievs davė 
dantis, duos duonos.

Graikiszkai: — Zeus dedoke 
odontus dosei šiton.

Argi ne panaszuinas žodžiu ? 
Tas parodo kad Lietuviszka 
kalba yra seniause.

BUY 
UNITED 
STATES

WAR 
/bonds 
J And 
i STAMPS 
AS

Mokintinis auksoriaus likos 
paleistas ant neapsakomo 
džiaugsmo jo motinos. Aukso- 
rius atgavo savo dingusia sa
vastį, o motina nekaltai apkal
tinto vaikino apturėjo džiaugs- 
ma, vagilius pasitaisė ir prizą-; 
dėjo daugiau neperženginet 
septinto prisakimo DieviszkoJ 
Visiką ta suteikė gera iszpažin-^ 
Jis nusidėjėlio, kuris taip dide-j 
liai nuskriaudė savo vagystia

■ Inet kelias ypatas, o per savo | 
iszpalžinti gera ir pateisa atly

tu, jog nieks įiegirdes mano isz- 
pažinimo. ;

I Nors veizint ant jo veido ir 
asai senoviaz Hj, iszbego isz kates kūno, bet įszi2iuros lie>galemabuvo visisz-1 Da Nežino Apie Tai 

ant visados .pasiliko pėdsakai kaL • ]nl> b()t ,pamojal,J “ P
velnio katyje, kurios akys 'žiba įdaut ei(u drauge sn maninl 
nakties laike, o kada bruzmasi NllsLvedžiau in zokl.istija: bet 
kate szersti, tai isz josios iszei- ir ozia man0 -n,(J„.us nesijaute

to ir pradėjo meilintis prie vėl- kės ir peles.
nio, pavidale žalczio. Trenk ji Kitos pasakos skelbia, buk 

Iszimts pypkių, kas ten tada at- kate kylo isz Nojaus pirsztines, 
'sitiko su Jevute ir su tuom gun- kaip apie tai pasakoje Vengrai: 
jdytojum. Gana kad .Ievutei ro- Kada Nojus inejo in arka, vel- 
juje nubodo vienas vyras o ka uias geide ja paskandyt 
ežia kalbėti apie sziandienines simaine in pele ir 
veduses flaperkelesH griaužti skyles arko,
Gerai padare Maižieszius ir Po- mete in ja savo pirsztine, kuri 
nas Dievas kad uždraudė De
vintame Prisakyme ta, kas yra ]e. 
negalimu daigiu iszpildyti. Ap- Rumunai pasakoje apie szi-

i Sziadien pakalbėsime su mu- ( 
su skaitytojais apie svarbu 
klausymą koki mums prisiuntė 
vienas skaitytojas o kuris yra 
labai užimantis ir kiszasi prie 
moterių. Sztai klausymas:

“Negeisk moteres artymo 
savo.”

Tasai skaitytojas stebisi isz 
tojo vien-szalio prisakymo ku
ris lytisi tiktai vyrus o ne mo
terems. Juk motete negali geis
ti moteres savo, todėl, del mote
rių tasai prisakymas visai ne
tinka tiktai devyni prisakymai.
• “Motere kaipo ir vyras turi 
tokias paezias duszias apveiz- 
doje Dievo ir žmonių kaipo ir 
vyras, todėl privalo pildyt tuos 
prisakymus lygiai kaip ir vy
rai.” Taip mausto sau musu 
skaitytojas ir negali suprasti 
del ko Maižieszius neparasze 
Devintame Prisakyme: “Ne
geisk moteres artymo savo ne 
vyro artymo savo,” bet tik vy
rams uždraudė negeisti sveti
mos moteres.” Toliaus skaity
tojas prikisza kad moterei va
lia geisti svetima vyra ir vesti 
ji in pagunda apgaudinėjimo, 
kaip tai sziadien atsitinka ant 
kasdieninio paredko, ne tik 
tarp dievobaimingu bet ir be- 
dievotu moterėliu.

* Jp gal Maižieszius nedagirdo 
balso Dievo ant kalno Sinajo ir i 
gal isz prieižasties dideliu 
griausmu ne parasze antros da
lies “Devinto Prisakymo” kas 
kiszasi moterių. Todėl vysku
pai su popiežium privalo susi-į 
neszt su Žydiszkais rabinais ir 
ta ji dalyka gerai apsvarstyt ir 
pataisyti taji prisakyma kuris 
turėtu būti: “Negeisk vyro ar
tymo savo. ’ ’

Skaitytojas taji dalyka ge-

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su

na kibirksztis.

Tankia aplankome užklausi
mus apie Kristaus kryžių, kur 
jisai dingo ir ar da randasi jo 
szmoteliai. Ant tu visu klausi-1 
mu paduodame sekanti apra
szyma apie Kryžių:

Kryžius, prie kurio buvo pri-. 
kaltas Kristus, turėjo keturis 
metrus ir 80 centimetru auksz-į 
ežio, jo skersais — 2 metrus ir' 
30 sentimetru; svėrė apie 100 
kilogramu. Lyg sziol mokslas 
dar nenustatė isz kurio medžio 
jisai buvo padarytas; žinoma, 
tik tielk, kad tas medis priklau- j 
se prie Spygliuocziu szeimynos. 
Krylžius ilga laika iszbuvo už
kastas žemeje, 326 metais 
szveiitoji Elena, ciesoriaus 
Konstatino žmona, nuvyko in 
Jeruzale peszkoti tojo kryžiaus.- 
Vietos krikszczionis patarė jai 
kasti prie Kalvarijos kalno. Ve-1 
liaus, fenais rado ne viena, bet

. v. .i

tris kryžius ir niekas negalėjo 
žinoti, kuris isz ju buvo Kris-, 
taus krvžius. Tada Dievas ste-

v . i

buklu nurodė, kuris isz tuja 
kryžių buvo tikrasis Kristaus1 
kryžius, nes atnesztas ligonis J 
prie jo dalypstejas, staigai pa- 
svieko. Szventa Helena dali to 
kryžiaus nusiuntė sunui in 
Konstatinopoliu, o kita dali in 

.tjRyma, o treczia dali paliko 
Szvento Grabo bažnyczioje, Je-

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

— Koki tu dukrele apsi
rinktume sau už pati, jauna 
ar turtinga?

— Tai ve, mama klausie 
szi ne ta, da asz su visai neži
nau ir apie tai neiszmanau.

— Na vis gali numanyt
— Asz, asz, iszrinksu jau

na ir turtinga.

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedvt 1! t

Rodykle:

Bažnytini* 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 45.
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 Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme L.aba Nakt.
Minis tran turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

ruzaleme, kur jis da ir sziadien 
ten randasi. Smulkiu daleliu1 
tojo kryžiaus, kaipo relikvijos,1 
randasi kaip kuriuosia bažny- 
ezioje po visas dalis svieto. Vie-

rai apmanstineja bet ka gali-|J|a toKa Szy Krvžiaus druoz. 
madaryt? Jukklaidos <!»•>>« ]eie kartlI su svgiiu iszersake- 
nepataisysi. Pirmiausia kad ,in vainik0) kuriuos ,buv0 ap. 
bažnyezia apgarsino B^!vaMkiuotag KristuS; randasi 

ir Lietuvoje, Vilniaus katedro
je, bet ar jisai da ten randasi, 
tai sunku inspeti.

Pirmiausia kad 
apgarsino ukaza Į 

(dogmata) kad kožnas turi ti-i 
ketika biblija raszo po baus- 
miia prakeikimo duszios.

Reikia ir tai iszaiszkint kad 
už laiku Maižiesziaus, moteres 
neturėjo jokios lygybes su vy
rais kaip tai sziadien turi nes 
tada motere buvo laikoma tik
tai del gimdjTiio vaiku ir del 
naminio tarnavimo. Vyras ga
lėjo tada lengvai, be jokio isz- 
sikalbinejimo, duoti jai “per
siskyrimo laiszka” ir pasiim
ti sau kita motere. Tada Žydel- 
kos 'buvo tikros nevalninkes xw- 
ro o jaigu tada butu buvę duo
ta lygybe moterems tai butu 
buvę prieszinga prisakymams 
Dievo ir vyro. Tokis tada buvo

Laiszka neszis Howard Hen
derson isz Filadelfijos, isztar- 
navo per 42 metus ir per tąjį 
laika isznesziojo konia septynis 
milijonus laiszku, iszvaiksz- 
cziodamas in taji laika 165 tuk- 
stancziu myliu. Bet ne ingalejo 
moteriszka laiszaneszia Agota 
Miller isz Billstone, Me., 'kuri 
laike savo tarnystos per 51 me
tus neapliedo nei vienos dienos 
savo užduoties ir perejo dau
giau kaip 250 tukstancziu my
liu.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

Pirkite Apgynimo Czedinimc 
Bondus ir Markes

matomai tvirtu, kad nieks ne-' 
iszgirs to, ka pasakis man. Pra- 

j dėjo aplink žvalgytis. Iszten- 
Įgiausi nustumt nuo saves jaus-'j 
mus atbojimo to svetimo nepa-l 
žinstamo žmogaus. Galop kad 
jis ežia da atbojo iszreikszt sa-' i'J . v. . i SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
vo iszpazimma pakviecziau in 
klebonija, o kuomet buvo tik 
du vienu kambaryje, užrakinau 
duris su raktu.

— Kunige klebouau atsilie
pė dabar nepažinstamas apsi
žvelgiąs — papildžiau sunku’ 
prasižengimą.

— Kuomi galiu tau tame pa
gelbėt? — paklausiau.

— O, kunige gali man pagel
bėt ir savo galia vislab pataisy
ti.

— Su visiszkiausiu noru, jei-!
gu tikrai manai, jog turiu ga- imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
leli pagelbėt tau.

— Sztai — pradėjo liepa- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
žinstamas — neturėdamas dar- bes> Karalaitis žmogus. 121 pus. 25c 

ba jokio, kill 1S suteiktu man Qreg0riUS; įsz numirusiu prisikėlė, 
reikalingas pragyvenimui daei- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
gas o pati ir vaikai badejo ir No: 111 Jziupinis (3 dalis), tal- 

keilte SUlliku varga, negaleda- iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
mas kitokiu bildu pelnyt duona 'Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

,,i,4„. i,„ ", 1 savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
- f Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 

Isz prie 80S bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
' trumpi pasakaitymai ir t. t. 52
puslapiu..............................................15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 

64 pus. 25c 
No. 116 Istorija t.pie Sierata, 

. 119 pus....15c 
__  __ Keturios istorijos^ apie 

Ii. N UCjas vėliaus ill spaviedni Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
turėjau iszpažint ta nuodėmių.'v’ena motina; Vaikucziu plepėjimas 
„ n . 62 puslapiu ................................. 15c
K-Ulllgas gi pasaukęs tad įpiimia. ( 120 Dvi istorijos apie Valu-
turiu sugražint pavogta daig- kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
ta, o potam praszyt iszriszinio.' pu^api“ ’ •••••••••;•••;•• -15c 

. . J J No. 123 Septynios istorjos apie
Taigi pardavės mano žiemini Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
apsivilkimi szaip taip surinka u grabelis: Drasus szu° ; Kolera; Sene- 
... . . . .lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei-
tiek pinigu, knd noru atiduot 45 puslapiu..................... 15c
kunigui klebonui, melsdamas,' No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
idant teiktųsi atiduot ji p.B. Ine ,r Apie Baisi ."2

d 1 I puslapiu ..........................................JVC
No. 126 Penkios istorijos anie 

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 

pavogto užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
O apdovanojęs jin pa- kuris buvo protingesnis už savo poną 
lotnur./zion į 61 pUSlaPlU ................................. 15C

I No. 127 Trvs istorijos anie Dnk- 
Peleniute: Du hrnlo’

60 nūs.. . 1 5c

SKAITYKITE “SAULE”

— Mano sužiedotine turi 
akutes kaip dvi žvaigždutes.

— Jeigu taip, tai tamista

padparucznike po szliubui 
tuoj aus pasiliksi kapitonu.

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50' 
kri- 
35c 
isz 

isz-

veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c
No. 104 Trys istorijos, apie Ne-

pradėjau ubagaut ir praszyt ge-j 
ru žmonių iszmaldu.
žasties mano nesenystos ir ge
ros sveikatos tai kas susimylė
davo ant pavargėlio, kožnas 
prikaisziodavo, kad galiu dirbt 
o ne isztraukinet ranka del isz
maldu. Susirūpinės, susikrim
tęs, darbo niekur negalėdamas 
gaut o idant įgelbet motere ir 
t aikus, kaipo ii save nuo milio jisai atrado žemgali, 
isz bado ir varbo, pasirižau pa-i 
vogt krautuvėje p. B. I.likro.ie- y™° d 1 I No. 119 Ketui

tar
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 I

Neužmirszkite Guodotini Skai-

Paėmiau laikrodėli nuo žmo
gaus, pagiriau ji už ta dora 
daiba sugrąžinimo 
daigto, < 
szelpa nusiuneziau namon.

Po tam nusidaviau in krau- h» nnstvniu: 
tuve auksoriaus B. ’Czia radau ,r šimutis,
moterį kuri gailiai verke ir pri- Į 
sie'kdinejo jog jos sūnūs visai 
nekaltas, kad neteisingai kalti- n 
na ji. Patiriau tuo jaus kad sū
nūs moteriszkes buvo mokinti-

SKAITYKIT
■ “SAULE” '
PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
naieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras i Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
paeziuoias. 76 puslapiu............... i

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

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

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

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

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

No.
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- i ikio. Suvirsz 100 puslapiu 
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ............... .. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laiaie; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 1 A e • TT • 1__ _ T^__

20c ' pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o 
No. 161 Keturios istorijos apie Antį 

prapulties kranto; Mistras ir Krepe-- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko didelfl 

ponai. 105 puslapiu............25«
No. 162 Trys istorijos apie Baisa 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas anti 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymui. 
22 puslapiu ................................. 10e

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; M oky to j a; V elniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinatrt 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121E 
puslapiu ..........................................25a

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paeziaį 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla- 

146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu! 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni* 

25ei
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 

Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68| 
puslapiu ......................................... 15<

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

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

44 pus. 15c 
istorijos apie

Keletą Juoku ir Paveikslo^ 
............................................li<

--------- - *

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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MOTERISZKE
JJOTERISZKE yra szirdi.s 

tautos, pasako kaž koks 
iszmintingas žmogus. Ir ne be 
teisybes, nes abelnai yra sako
ma, kad moteris yra arba 
aniuolas, arba szetonas. Mote
ris dora ir iszmintinga, kurios 
krutinėjo liepsnoja meile Dievo 
ir tėvynes, yra laime tautos ir 
szeimynos. Ji gali pakelti tau
ta doriszkai ir kulturiszki ir su
teikti laime szeimynai. Moti
nos ypatoje ji yra aniuolas — 
aniuolas sargas, pergalėtojas ir 
užtarytojas; o isztvirkus gir
tuokle, paleistuve yra velnias 
ir szetono darba dirba.

Izs prigimties moteris yra 
jautresne už vyra ir isz dides
nes dalies ja valdo jausmai. Dė
lei to jos krutinę greieziau už- 
liepsnoja prakilniais troksžki- 
mais, ir lengviau ji skrieja 
aikszten, ir plaukia szviesus 
spinduliai grožės
Bet, taipos-gi daug lengviau ji 
pasiduoda ir blogiems palinki- 
mams.

Musu Lietuviu, ypacz Ameri
koje, dvasinis stovis yra ap
verktinas. Didele, galima saky
ti, dalis Lietviszkos visuome 
nes pūva, rūdija, merdi. Ji slen
ka prie galutino žlugimo. Tikė
jimas ir dora krinta, o be tu 
dvieju stipriausiu visuomenes 
ramscziu, jokia visuomene už
silaikyti negali. Ji turi arba 
pranykti nuo žemes pavirsziaus 
ka istorija aiszkiai patvirtina 
arba turi pasitaisyti. Tas visuo
menes taisymas neinvyks be 
moterų pagelbos. Tokius teisy
bes žodžius skaitome ketvirtam 
numeryje “Tikybos ir Doros,” 
varpeliu 1915 m. Varpelio už- 
vardis, “Moterų Apasztalavi- 
mas.” Apsistokim tat ir pagal
vokim. Tas apeina kiekviena 
isz mus, nes tai reiszkia 'žūt but 
mirti, arba gyvenimą tautos. 
Teisybes tu žodžiu nei peklos

ir 'kvėpimo, galybes užginti negali.
Pasiuntinyste moteres yra 

tai tapti motina, o uždavinys 
Jos gyvenimas dažnai, kiek vienos motinos lietuves in- 

yra apsiniaukęs ir skaudus, to- kvėpti savo vaikeliams meile
del tai, gal būti ir pilnas nuodi Dievo ir Tėvynės. Kūdikis isz- 

sugedimo, auklėtas be meiles Dievo ir Te-janezio piktumo ir
vedanezio prie nupuolimo.

Yra sakoma, kokis moteris žmonyjos, kuri užterszia lauka 
Gera moteris, ir trukdo geriems 

augti.
Gėlės, kurios puoszia ir da'bi-

vynes, yra. piktžole tautos i

tokia ir tauta, 
mylinti ar tai vyra, ar sužieduo
tini, ar broli, gali pakelti jame 
dvasia ir suteikti jam prakil-: na žmonyjos darželi, kurias pe
niausius jausmus ir norus, i 
Skaisti ir graži moteris yra1 
džiaugsmas vyro, garbe tautos 
ir laime žmonyjos. Bet ja dabi- i 
na ne puiki skrybėlė, nei gra- i 
žus apredalai, bei meile ir dora, i

Per moteris tautos isztaute- i 
jo ir nupuolė doriszkai, kuomet 
jos save pažemino; bet taipos- 
gi, jeigu tauta kilo, jeigu tėvy
nainiai savo krūtinėse pajautė 
meile tėvynės ir dvasia pasi- i 
szventimo, tai ypatingai aeziu 
moterei. Beabejo, kiekvienas 
sutiks su szia nuomone, kad fi- 
ziszka, protiszka ir doriszka 
galybe tautos ypatingai remia
si ant moterų. Ramszcziai, ku
rie laiko, kad vėtros neap vers
tu ir nepaskandytu tautos lai
vo yra pati, motina, sesuo ir 
duktė. Jeigu tie ramszcziai 
pradeda puti ir truneti, pavo
jus gresia laivui. Pora‘gentkar- 
eziu silpnu moterų, be jokios 
abejones turi iszduoti pragaisz- 
ting-a vaisu tautos labui. Jau
nimas yra viltis tautos, bet isz- 
auklejimas jaunos kartos ypa
tingai priguli nuo moteres — 
motinos. Motinos nuopelnu jau
nimo krutinės užliepsnoja mei
le Dievo ir tėvynės ir nesza lai
me tautai ir žmonijai, arba at- 
szala ir gamina nelaime.

Mus tautiszko laivo ramsz
cziai didesnėje dalyje yra dar 
Sveiki, tvirti ir nesutruneje. 
Juos puoszia žiedai meiles ir 
doros, bet Amerike jau pradeda 
truneti ir puti. Pavirszutima 
priežasezia yra girtuoklyste ir 
paleistuvyste, bet pamatu to 
yra trandys bedievystes ir lais- 
vamanybes, kurios tai iszgriau- 
žia skyles sveikam kūne ir in- 
leidžia puvinio bakterija. Pavo
jus gresia tautos laivui. Todėl 
tai kam 'brangi yra ateitis, keno 
krutinėjo liepsnoja meile Dievo 
ir tėvynės, kam rupi gerove 
tautos ir žmonijos, o tuo rupin- 
ties yra priederme kiekvieno 
žmogaus, stokim in darba, 
idant apvalyti szirdi tautos nuo 
trandžių, kurios yra prielžas- 
czia ligos, puvimo.

augmenims

"\ljos suteikia, džiaugsmu tautai 
ir gamina laime žmonijai.

j Tikros doros ir pasiszventi- 
mo be Kristaus mokslo nėra. 

(Todėl tai, be religijos — tikeji 
Imo apie dora negalima nei sva
joti. Gražiausios gėlės darže
lyje kiekvienos tautos ir visos 
žmonijos yra tai seseris vienuo
les. Tu pasiszventimas ir nuo 
pelnai del labo tautos ir žmoni
jos yrą tai pirmidai gražiausi 
ir brangiausi, kurie spindi ir 
szvieczia, kaip saule. Kaip tam
sioje naktyje szvieczia ant dan
gaus žvaigždes, taip nuo tam
sios ir apsunkintos nuodėmė
mis žemes, akyveizdoje dan
gaus, Dievo ir žmonių szvieczia 
nuopelnai seserų vienuoliu. Jos 
iszaukleja geras motinas, ku
rios duoda gerus sūnūs ir geras 
dukteris.

Knygelėje, “Laimingas Ry
tojus.” Paparonis raszo: “Pa
saulis sziadien reikalauja pasi- 
szventusiu merginu, kurios mo
kyklose auklėtu jaunaja karta, 
kurios turėtu savo pažiūras, 
kurios mokėtu kalbeli ne tik 
apie jaunikius, parėdus, paži 
balus ir szokius. Reikalaujame 
merginu atvirai kalbancziu, ka 
maustė, teisingu ir doru, mer
ginu ne mados pamuszalu, ne 
vėjo galvocziu, ne naujienų ne 
sziotoju ir linksmos draugystes 
žibueziu. Reikalaujame mergi
nu iszmintingu, kurios atsime
na sena tęva, dirbanti veido 
prakaitu, kad dukterims davus 
apszvieta, kurios atsimena ge
ra motute, iszsižadejusia savos 
ir pasiszventusia vien tik vai
ku gerovei. Duokite mums 
merginu szirdingu ir jautriu, 
mokaneziu nuszluostyti aszara 
žmonyjai ii- ja suraminti gied
riu savo nusiszpsojimu! Duo
kit Lietuvai kuodaugiausia to
kiu merginu — iszsigiedrys tė
vynės dangus ir sužibės gavi 
nanezios rasos, kai perlai, nu
vargusiu žmonių szirdyse. ”

Taip, tokios merginos ir mo
teris yra mus tautos Laimingas 
Rytojus.

Taip raszo “Moterių Dirvo
je” J. K. Tautmyla.

BALTRUVIENE

denio neturėjo.
Pradėjo apie paeziule klau

sinėti,
Ir pats nusidavė jos jeszkoti, 
Sztai užtiko prie trepu gu- 

linc.zia,
Vos kvepuojanezia.

Mat ėjo namo, isz stubos ir 
nugriuvo,

O ežia pagialbos ne buvo.
Bobeles nepaliko, 

Prikėlė su virvagaliu, 
Kas buvo daugiau, 

Sakyti negaliu.

:: JUOKAI ::

Ant Baliaus
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ni rasa dangaus — meile Dievo 
ir kurios spindi lig sidabro 
žvaigždele dangaus žydriam 
skliauti — yra tai nekaltos 
mergeles ir doros moteris, o 
sėkla nekaltybes ir doros yra 
religija — tikėjimas. Tikėjimas 
yra toli gražu nuo kvailo sto
vio budo, nes tai yra stovis ka- 
rakterio žmogiszko. Atimki 
nuo žmogaus tikėjimo, iszplesz- 
ki isz jo szirdies meile Dievo ir 
numarinki jame sąžines baisa, 
kuris jam sako, kad yra Die
vas ; jai tai galima, padaryti tai
— ir žmogus nustoja Imti žmo
gum, jis darosi lygiu .'keturko
jui, kurio tikėjimas yra pilvas 
ir geiduliai. Yra aiszku kiek
vienam, kad kas yra gražiausio 
ir prakilniausio 'žmoguje ir 
žmonyjoje, ta davė Kristaus 
mokslas.

Todėl tai, idant mus tauta 
galėtu džiaugties darželiais, 
kur kvepia rūtos, mėtos ir leli
jos, kur žydi žiedeliai dangaus
— doros moteris; ir idant jos 
prideraneziai galėtu iszpildyti 
savo taip augsta paszaukima, 
geriaus atliktu invairias prie
dermes szeimynoje, ir draugijo
je ir idant, jos galėtu daryti ge
ra intekme, kame tai gludi di
džiausia ju gale, — jos turi bū
ti iszaukletos krikszczioniszko- 
je dvasioje, turi būti suorgani
zuotos in vienybe, draugijas ir 
daiugeles. Vienybe jos leng
viau gales apsiginti nuo intek- 
miu jas pažeminaneziu ir ge
riau atliks savo priedermes. R. R. A., bei atskiru tautu szal- 
Kaipo medis, kuris auga sodely poms instigoms. Lietuviu kil

mes asmens, mokanti keletu 
kalbu ir norinti sz-ioj szrity, 
dirbti, praszome kreiptis su ap
likacijomis sekaneziu aūtra- 
sziu:

Dr. Joseph B. Konczius, Pre
sident of the United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc., 19 W. 44th St., New York

Lietuviai Ir American
Council

Mes priklausome prie “Ame
rican Council for Foreign Ser
vice.” Szioji organizacija yra 
valdžios žinioj ir ji parūpina 
tinkamus žmones vykti in Eu
ropos, Azijos ir Afrikos szalis, 
atstovavimui szalpu organiza
cijas. In sziu organizacijų slkai- 
cziu ineina United Nations War 
Relief Agencies ir United Na
tions Relief and Rehabilitation 
Administration. American 
Council dažnai pasiunczia vie
na isz delegatu in bei kuria 
szale, kuriam pavedama atsto
vauti keliu tautu szalpos reika
lus. Be to, American Council 
parūpina ir paturima atatinka
mus asmenis tarnybon in U. N.

prie upelio, yra sveikas ir gra
žus ir iszduoda vaisiu gera ir 
gausu, nes ji peni tas upelis, ku
ris nesza jam syvus, o nuo vėt
rų, gyvulėlio ir pikto žmogaus 
gina ji sodelis, — taip moteris 
vienybėje apsitveria sau sodeli 
meile Dievo ir tėvynės, kur upe
lis, neszclams peną dvasiai, 
plaukia isz dangaus, lengviau 
apsignis nuo pikto žmogaus ir 
iszliks sveikos ir doros. Doros 
moteris yra brangesnis turtas 
už kalnus aukso ir sidabro, nes

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

Toje Masacziužeje, 
Tai ir negerove,

Nesenei Veselka buvo, 
Na ir keli Kauniszkei pribuvo.

Czia szirdeles smarki beke
le atsirado,

Ant Kauniszikiu priežastį 
iszrado,

Ir tokia vale gavo, 
Jog visus laukan iszkariavo.
Vyrai prisirinko akmenų, 
Prileido szturma prie langu, 
Svetimtaucziai sorkiu turėjo,
Atsidyvyt Lietuviams ne

galėjo.* * *
Sakalėliai mano, jau gana, 

Su tokia mada,
Daugelis pas mane 

laiszkas raszo,
0 suvis nepasiraszo.

Juk žinote, jeigu nepasira- 
szote,

Tai bijote ir neteisy'bia man 
raszote,

Isz tokiu žinių pasinaudot 
negaliu,

Supykus in gurbą metu.
Isz New Yorko gavau žine 

apie szinkorelia,
Ir josios sluginelia,

Kokes ten funes iszdaro, 
Ir bizni gera varo.

Tokios laiszkos niekas ne- 
praszo,

Jeigu nepadeda savo paraszo.* * *
Viena moterėle priėmė už 

tania vaikina, 
Kad pasaldytu jai gyvenimą,

Kad prigiabet bliudus 
mazgoti,

Ir maža beibuka neszioti.
Kiek jisai metu turi, niekas 

nežino,
Visi laiko ji už jauna vaikina, 

Ba usus brazduoje,
Kad da yra jaunas, meilioje;
Tegul, da karta dažinosiu, 
Apie ta neūžauga, tai dau

giau palaimysiu.
* * *

Asz sakau ir sakysiu, 
Ir merginas kaitysiu,

Ba per jaises daugiause 
vyrai ėdasi,

Ir per jaises galvas skaidosi.
Viena mergina vaikinėti 

pamėtė,
Nežino už ka ji atstatė, 
Dabar jisai vis akmeni 

kiszeniuje neszioja,
Ir kožnam kerszyja.

Katras tiktai su ja eis, 
Ar už akiu jam užeis. 
Sako galva sudaužys, 

Skyles padarys, 
Ir ant vietos padės,

Jeigu tik gales. 
* * *

Buvo tai Nedėlios diena, 
Nusidaviau in miesteli viena, 

Sakyti ne noriu,
Tiek to — in Illinoju.

Susibėgo tris bobos,
Mat pasinaudojo isz progos, 

Ba vyrai in darba iszejo, 
Nepasiliko namieje ne vieno.

Davai guzutes neszioti,
Ir sau lie baimes girksznoti, 

Per visa diena trauke, 
Net ir vakaro sulaukė.

Vienos vyras isz darbo parėjo, 
O czia viskas atszale, ne van-

:: JONUKAS ::
JONUKAS labai mėgo važi

nėti ant dviraezio. Jau jis 
žineti ant dviraezio. Jau jis 

devyneriu metu, lanko mokyk
la, ir dažnai svajoja apie dvi
rati kuriuo galėtu, isz mokyk
los parėjės, pasivažinėti.

Bet dviratis nevisai pigus. 
Vaikutis dūsavo, abejojo, nes 
žinojo, kad tėvelis negali tam 
tikslui pinigu metyti.

Bet atėjus Jonuko vardadie
niui, tėvas tarė:

“Jonuk! tu mokinies gerai: 
esi dar'bsztus ir iszmintingas! 
tas mane labai džiugina; bet tu 
turi viena bloga, papratima — 
tai yra tavo greitas supykimas. 
rūstybe! Tik pagalvok, kiek 
kartu per diena tu iižpyksti ant 
brolio arba sesutes. Kad visi 
taip greitai užpyktumem, tai 
namuose niekas gyventi nega
lėtu. Jau kelis kartus sakei pa
sitaisyti, todėl asz pasiryžau 
tau padėti. Jai per visa sanvai- 
te neužpyksi nei karta, tai gau
si dvirati. Asz manau, kad del 
tokios gražios dovanos tau bus 
nesunku per sanvaite susival
dyti. ’ ’

“O, teveli!” suszuko Jonu
kas, “koks tu geras!” daugiau 
isz džiaugsmo pasakyti negalė
jo.

Jis tuojaus prižadėjo nepyk
ti, kad ir kasžin kas atsitiktu. 
Tai buvo nelengva vias sanvai
te!

Sztai tuojau, tai sesuo užėmė 
jo 'knyga, tai brolis sudraskė 
popieri — vienu žodžiu — kas 
valandėlė buvo proga supykti.

Bet Jonukas tvirtai laikėsi 
duoto sau prižado. “Turiu ne
supykti, nes negausiu dvira
ezio,” tarė jis sau.

Praslinkus sanvaitai, tėvas 
parnesze nupirkęs gražiausi 
dvirati.

Kiek džiaugsmo! Su aszaro- 
mis akyse jis apglėbė tęva ir, 
karsztai ji bueziuodamas dėko
jo uiž tokia brangia dovana. Te- 
vas-gi, apkabinęs ji, tarė:

“Tu Jonuk dabar pagalvok! 
Jai galėjai susilaikyti del szi- 
to daikto, ar negalėtum ta pati 
padaryti isz meiles prie savo 
tėvu. Ar tau szitas 'žaislas bran
gesnis negu tėvai? Ar-gi neži
nai kad tavo rūstybe ir nesuti
kimas su kitais mus vargina?”

Jonukas suprato tėvo žod
žius ir prižadėjo sergėtis idant 

įsu nieku nesusipykti kad ne
griaudinti teveliu.

Ir neužmirszo savo prižado 
niekados nepykdavo. Buvo ir 
jam smagu ir visiems namisz- 
kiams.

— Ach, Joneli, net man 
szirdi spaudžia, kaip tu su ki
tom szoki!

— O kas kaltas, kad taip 
susivaržius!

Žydas Geresnis
Tai tu Irszkau, turi užsi- 

raszes lietuviszka laikraszti. 
Daug skaitai?

Žydas: — Nu kam daug 
skaityt, asz galiu užsiraszy- 
tie ir skaityti suvis. Asz kad 
butu lietuvys, tai neužsirasz- 
tu laikraszti, tiktai pavogeze 
ir skaityczia.

----- c j-----

Akyva Pati
Pati: — Pasakyk man du- 

sziuk, kas tai yra szuntotogi- 
je?

Vyras: — Auginimas szu- 
nu.

Geras Budas Gydimo
Trūkyje, kuris ėjo isz Bosto

ną in New Yorka, sėdėjo senu
kas su savo dukteria, kuri lai
ke skepetaite prie burnos, ma
tyt kad jai skaudėjo danti.

— Guodotina panaite — at
siliepe jaunas vyrukas sėdėda
mas skersai merginos, — ma
tyt kad tau danti skauda?

— Taip, jau nuo keliu va
landų.

— Jeigu tamista pavėlinsi,
tai asz slkausma iszgydysiu in 
kėlės miliutas.

— Padarysi man didele los- 
ka.

— Su džiaugsmu, bet reike 
man užsitiketi. Matai, nereike 
daugiau kaip tik pridėti man 
lupas prie skaudanezios vie
tos, o po keliu miliutu skaudė
jimas ’bus praszalintas.

— Ak, ne, ne, asz ant tokio 
budo nesutiksiu.

— Kvailas esi, — paszauke 
levas iszbudes nevos isz miego, 
bet kuris girdėjo visa kalba 
jauno vyruko. — Jeigu tavo 
gyduole yra taip galinga, tai 
pabandyk ja pirmiausia ant 
manės. Eliuk, iszeik truputi in 
kita perskyra.

— O gal ir tamstai skauda 
danti ?

— Ne, mano mielas, turiu 
skausmą žemiau pecziu jau nuo 
senei.

— Gailiuosiu kad negaliu j -------------
tamistai prigelbet, nes prie to * g MAHANOY CITY, PA. jį 
reike moteriszku lupu, o gydy
mas bus pasekmingas.

— Hm, — atsiliepe senu
kas, — ant galo prakalbėjo:

— Kiek tu metu?
— Jau apie keturesdeszimts, 

praszau pono.
— Ar žinai ka? Užmokėsiu 

tau gerai, idant iszgvdvtai ma- 
no uoszve, kuri turi szunvote 
ant sėdynės, kuri jai neduoda 
ramumo.

— New York! New York! su
riko kunduktoris, kada susto
jo trūkis — ir asz iszlipau, to
dėl negaliu daugiau raszyti, ko
kis buvo pasikalbėjimas tėvo 
su tuom “daktaru” kuris tu
rėjo stebuklingas lupas. —J.

GERAS VYRAS

Stovylo dirbėjas klausė li
kusio naszlio, ar turi užkalti 
ant stovylo jo paezios: “Lyk 
pasimatysime ? ’ ’ Ant ko vy
ras atsiliepe:

—■ Ne. Nereike, tiktai už
kalk žodžius: “Silsekis ant f 
amžių.”

-■

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. 
Aeziu visiems.
SAULE PUBLISHING CO.,

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

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

Mahanoy City, Pa

ISTORIJEapie na i32 ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagy vent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
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.

i
arba pradžia 

SKAITYMO
.. .ir.... 

RASZYMO

I
i

- I
64 pus., Did. 5x7col. J 

Tiktai, 10c. ?

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

VICTORY

STATES

, WAR
Wbonds
W AND

STAMPS

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. >



f' S A U L E ’ ' MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines'
! — Po rinkimu malszu.

— Demokratai laimėjo po 
visa Pennsylvanijos valstija.

— Visi kandidatai ant urė
du, ant Repuiblikoniszko tikie- 
to isz Schuylkillo pavieto likos 
iszrinkti kaip tai — G. Harold 
Watkins isz Frackville; Hon. 
Ivor D. Fenton, isz Mahanoy 
City; Gus Wachhus isz Shenan-; 
doah ir Paul L. Wagner isz Ta
maqua.

— Ponstva Ant. Pangonai, 
nuo 305 E. Centre Uly., aplaike 
telegrama nuo valdžios buk ju 
sūnūs kareivis Pfc. Vincas din
go laike muszio Francijoj.

— “Saules” redakcija ir 
dirbtuves bus uždaryta per vi
sa. diena Subatoje.

— Subatoje Lapkriczio 
(Nov.) 11-ta diena pripuola 
Amerikoniszka Szvente “Ar
mistice Day.” Ta diena sueina 
26 metai nuo kada užsibaigė 
pareita Svietine Kare.

— “Saules” redakcija ir 
dirbtuves bus uždaryta per 
visa diena Subatoje.

GENYS MARGAS
PER J. J. B.

“PALIAUBŲ DIENA

1918 - “ARMISTICE DAY - PALIAUBŲ DIENA” - 1944
1

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio—

SHENANDOAH, PA.
t Joseph G. (Little) Litvi- 

navaigia mire staigai, name, 524 
■W. Washington Fly., pareita 
Subatos ryta 10:30 vai. Jisai

£APKRICZIO (Nov.) 11 d., j Amerika pasižadėjo vis sius-
1918 m., kai deszimts isz ti puse savo maisto in Europa, 

ryto Prezidentas Vilsonas pa- Vaszingtone politikieriai priža- 
skelbe kad karas, vaina su Vo- dėjo visiems darbus ir sziltas 
kietija pasibaigė. i vietas.

Keturios dienos priesz tai bu- kad dabar reikia 150,000 darbi- 
vo per klaida praneszta kad ninku laivams statyti. (Tu lai- 
buk karas pasibaigė. Jau tada vu ne nepradėjo statyti, ir tu 
buvo džiaugsmo ir visokio ler-‘ darbu nei szuo nesuuode).
mo. i Kareiviai sugrįžo. Jiems pa-

Parodos prasidėjo anksti ta rodos kiekvienas miestelis isz- 
ryta; mokyklos, bankos ir fab- kele, jiems spyczius kiekvienas 
rikai užsidarė. Laikraszcziai už szunpolitikierius iszpyszkino 
puses valandos pasirodė su sa-Į 
vo “extra.” Visi džiaugės, visi: 
linksminos, visi rekte reke, 
spiegte spiege, bažnycziu var
pai skambėjo, fabrikai szvilpe, 
visokios dūdos, dūdeles bliau-j 
te bliovė.

Dipliomatai ar politikieriai veno gražiame dvare, kur jis 
nutarė kad to ryto vienuolikta 
valanda visi kareiviai karo lau
ke sustos ir jau daugiau nesi- 
musz, nežudys ir nebus žudomi. 
Tarp paliaubų paskelbimo ir 
muszio sustojimo, žuvo szimtai 
Amerikos kareiviu; žuvo kai

: jau karas buvo pasibaigęs ir 
. taika vieszpatavo!

Bet Amerikiecziai džiaugės,

Valdžia net paskelbė

ir po tam visi pamirszo.
Politikieriams rūpėjo, kaip 

atstatyti Vokietija, kai ameri- 
kiecziai duonos kąsnio jieszko- 
jo.

Kaizeris, kuri visi tik vakar 
norėjo pakarti, dabar apsigy-

sau ramiai karszejo; biteles 
prižiūrėjo ir medelius savo so
de genėjo.

Alijantai kara laimėjo, per
gales susilaukė, Vokietija su- 
musze; ir taika po visa pasauli 
vėl vieszpatavo. 
szventai pasižadėjo 
niekados savo vaiku 
Europos skerdynes.

Amerika 
kad jau 

nesiūs in

'dirbo prie Kohinoor kasykliose 
ant West Shenandoah. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos, 
taipgi prie Eagles ir Moose 
'draugijos. Velionis paliko savo 
motina Ag. Litvinavagiene; 
brolius: Antanas, Mikolas ir 
Vincas mieste, Jonas, Ring
town ir viena seserį F. Kaledie- 
ne isz miesto. Laidotuves atsi
buvo Seredos ryta su bažnyti- 
rioms apeigomis, kūnas palai
dotas parapijos kapuose. Men- 
keviczius laidojo.

:: JUOKAI ::

VIS TAS PATS

— Ka tu kaimyne užkasai 
savo darželyje ana naktį?

— Ugi mano kanarka.
— O asz maniau kad tai 

mano kate, kuri dingo ana 
diena.

j — Teisybe kaimynėli, ba 
mano kanarkelis radosi vidu
riuosią tavo kates.

PLIKIAI NARSIAUSI

— Katras žmogus yra nar
siausiu?

— Plikis.
— Kodėl?

reke, siuto. Karas, vaina užsi
baigė, viskas vėl gerai. Tik vie
nas laikrasztis Amerikoje, 
“The New York World,” driso 
abejoti, driso ta paczia perga
les diena sakyti, kad neviskas 
tvarkoj; kad szitokia pergale 
palieka Vokietija, nenugalėta, 
kad Alijantai yra suvedžioti, 
kad pergales visiai ne tie, ku
riu buvo tikimasi, kuriu buvo 
laukiama.

Bet niekas to nepatemijo, 
niekas to laikraszczio neskaitė, 
niekas jo'balso negirdejo. O jei 
ir girdėjo, tai netikėjo ar nepai
sė.

Žinios isz karo lauko buvo ne 
kokios. Bulgarija pasidavė; 
Turkija ir Austrija taip pat 
susmuko. Sukilimas, revoliuci
ja paežio j e Vokietijoje eme vir
ti. Kaizeris savo sosto iszsiža- 
dejo ir isz Vokietijos iszsinesze, 
iszgarmejo.

Revoliucijonieriams, sukilė
liams atėjo in pagelba Vokieti
jos kariuomene, užstoti bolsze- 
vizmui kelia, (ta pati kariuo
mene, kuri priesz pasauli buvo 
paskelbus kara).

Prezidentas Vilsonas vi
siems prižadėjo, kad jau dau
giau karu, vainu nebus, nega
les būti. Prezidentas Vilsonas 
sutvėrė, ar bent padėjo sutverti 
Tautu Sąjungą ir Pasaulini 
Teismą. O musu politikieriai 
Vaszingtone atsisakė dalyvau
ti, neleido Amerikai nei daly
vauti nei tarpininkauti, savo 
prezidentui szpyga parode.

Bet žmones linksminos, ba- 
liavojo; saliunai buvo pilni, 
(nors dabar juos jau vadino 
‘ ‘ spykauzems ”), szokiu sales 
buvo pilnos — ir musu ligoni
nes “hospitoles” taipgi buvo 
pilnos. Bet žmones linksminos, 
džika trypse, kazoka szoko, 
viskas kaip ant sviesto. Tiktai 
szen ir ten motina tyliai verke, 
kad pergale jau taip brangiai 
atsėjo — vaikas nesugrįžo; tik 
szen ir ten jauna moteris ran
kas lauže, aszaras szluoste kad 
jos vyro kapas svetimoj szalyj; 
tik szen ir ten vaikucziai nega
lėjo suprasti kodėl visi taip 
linksmi kad j u tėvelis jau ne- 
besugrisz.

Netikėtinas Pasveikinimas

— Ba jam niekados plau- 
? kai nuo baimes ant galvos ne

stoja.

DIEDUKAS ISZEJO ISZ 
MADOS

— Jus sziadienines mer
gaites nieko nežinote apie na
mini darba, o tu Mariuk, gal 
ir nežinai ant ko yra naudo
jamos adatos, — skundėsi 
diedukas in savo anūke.

— Tai ve nežinosiu, die- 
duk! Juk adatos užsideda ant 
fonografu del grajinimo.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Kada Jack Leopold isz Filadelfijos pribuvo netikėtai na
mo, rado jo kale Boston Bull, ketino atvesti szuniukus ir ta
me laike prižiurinejo tris kacziukus, bet kur juos gavo, tai 
niekas ne žino. Duris kambario tame laike buvo uždarytos.

Subatoje, Lapkriczio (Nov.) 11-ta diena, pripuola Ameri
kos szvente “Armistice Day” arba Užbaigimo Praeitos Svie- 
tines Kares, 26 metai adgal Nekurie žinunai yra tosios 
nuomenes, kad szimet gal susilaukime užbaigimo ir szios kares.

Iszviiiojo Visa Turtą 
Nuo Naszias

FRANKFORT, KY. — Aky- 
vumas dažinoti kokia bus jo
sios ateitis, kasztavo Margaret 
Jennings tiktai 894 dolerius, vi
sa josios turtą.

Jenningiene ta diena isztrati
ke isz banko 894 dolerius už ku
riuos ketino pirkti del mirusio 
vyro ant jo kapo puiku akmeni 
ir nespėjo paslėpti po padusz- 
ka, kad sztai atsidaro durys ir 
inejo cigonka, inspetoja atei
ties del kvailiu žmonių.

Lengvatike motere davėsi 
prisikalbyt cigonkai, kuri pra-

NE ĖJO!
— Idant žinotum, jog su ta

vim ilgiaus negyvensiu ne va
landėlės, einu kur akis mane 
nesz.

— Bet Mariuk, juk gali man 
szikart dovanot!

— Ne! ne! Neužsitarnavai 
ant to! Einu dabar ir daugiau 
nesugryžsziu.

— Mariuk!
— Einu, ir užtikrinu tave, 

jog mane nesurasi ir nejiesz- 
kok!

— Na tai gerai, jau asz sau 
duosiu paturima:

Antanas atsisėdo prie stale
lio ir pradėjo rąžyti pajieszko-

Raudoni ženteliai nuo A 8 iki 
Z8, ir A5 iki K5 dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki ' 
F5 taipgi G5 iki R5 dabar yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus del 

;sunaudojimo dedant vaisius in ; 
bonkas. Jis baigsis Kovo-Mar.
I diena 1945 mete.

| Czeverykai—Ženkleliai Nrs.
II ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

9,500,000 Moterių Dir
ba Ant Užlaikymo
9,500,000 moterių Amerike 

dirba ant savo užlaikymo, pa
gal surasza cenzuso biuro. Dvi- 
penktos dalys tu j u moterių da 
neturi 25 metus, o tik viena 
penkta dalis kurioms jau suėjo 
daugiau kaip po 44 metus.
. .Jaunesnes moteres turi užsi
ėmimus fabrikuosią arba ofi- 
suosia, o senesnes kaipo tarnai
tes. Daugiausia moterių dirba 
fabrikuosią. Du milijonai mo
terių kurios yra vedusios turin- 
czios vyrus ir vaikus dirba vi- 
sokiosia pramonesia.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

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, P*.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

dėjo jai burti puikia ateiti. Po 
iszejimui cigonkos, Jenningie
ne nerado pinigus ir pranesze 
apie tai pąlicijai, kuri cigonkos 
lyg sziai dienai nesurado.

Paaukavo Gyvastį 
Už Szunuka

SELBYVILLE, DEL. — No- 
rints mažas szunukas likos isz- 
gialbetas nuo mirties, bet ketu- 
riu metu Martin Clayton likos 
pervažiuotas per dideli troka 
kuris tame laike važiavo pro 
narna. Szunukas iszbego ant 
ulyczios, o kūdikis paskui ji, 
tame atidundėjo trokas užva
žiuodamas ant kūdikio, už- 
muszdamas ji ant vietos.

Pirkie U. S. Eonus Sziadien!

Apsivedė Su Dukteria

OAK HILL, W. VA. — Re- 
tai kada atsitinka idant tėvas 
apsivestu su dukteria, o bet 
taip atsitiko czionais kada 60 

!metp William Thomas nuvede 
prie altoriaus 40 metu dukteria 
Helena. Nėr ko labai stebėtis 
buvo tiktai priimta duktė, kuri 
gyveno pas Thomas nuo kada 
turėjo 16 metu. Jo pati mirė du 
metai adgal ir kad Helena pa
siliktu prie jo, abudu sutiko 
vestis.

jima in laikraszti kuris taip 
skambėjo: “Diena 9, Lapkri
czio apleido mano narna pati. 
Turi apie 46 metus amžiaus, 
viena petį mažesni už kita, 
plaukai pridėti isz sztoro, o li
kusius kvarbuoje, dantis turi 
netikrus, dideliu žymia ant no
sies. Apsiredus 'buvo in sudrys- 
kusia szlebia ir tai paskolino 
nuo savo kaiminkos, czevery
kai iszleivyti ir nuo Naujo Me
to neszveisti, panczialkos suply- 
szia. Kas apie ja dažinos tegul 
man danesza o aplaikys 25 do
lerius dovanu.”

Mare būdama akyva moterė
le dirstelėjo jam už pecziu ir 
persiką ite pajieszko j ima, tame 
tvykszt Anteneliui per žanda, 
jog jam net visa dangiszka pa
dange pasirodė su menuliais ir 
plianietomis.

Pagriebė pajieszko j ima ir su
plėšodama ant smulkiu szmote- 
liu paszauO.ce su piktumu:

— Ne! tu rakali esi pirma, 
asz pasiliksiu czionais! Taip, 
ant piktumo pasiliksiu.

Antanėlis užsidengiąs žanda 
su viena ranka o su kita pagrie
bė skrybėlė, dirstelėjo aplinkui 
kambario su dideliu gaileseziu, 
iszejo per duris tiesiog in saliu- 
na ant stiklelio ramybes.

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

Žmonys Czedina

Bilijonus Doleriu
NEW YORK. — Czionais tu

ri sutaupinia bankosia net 428,- 
000,000 doleriu arba asztuonis 
procentus daugiau ne kaip pra
eita meta. Spalio menesi szimet 
bankosia radosi 4,500,000,000 
doleriu kuriuos indejo 5,735,- 
000 taupintojai.

B.A.L.F. Skyriams Ir 
Visuomenei

NEW YORK — ■ Bendram 
Amerikos Lietuviu Szalpos 
Fondo Centrui labai svarbu tu
rėti visas smulkmenos žinias 
lieczianczes szalpa. Todėl ma
lonėkite siunsti in centro ofisą 
szias paaiszkinmas:

1. Augliu ir Lietuviu kalba 
laikraszcziu iszkarpas, pažy- 
ment laikraszczio varda ir da
ta.

2. Fotografijas isz skyrių' 
veiklos bei vaizdus isz Lietu
viu darbuotes del Community 
War Chest — National War 
Fund.

3. Spaudos isztraukas ir fo
tografijas, darant drabužiu va
ju Lietuvai.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


