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Pattonas Paims Coblenz
Isz Amerikos Amerika Suteikė Kar aliu Kitiau Su Majuro 

Valdo vi szka Ženklą
SZ FRANCUOS RUSaį AtldaTC

DIDELI TVANAI 
VISUR

Daug Žmonių Žuvo; 
Tukstancziai Szeimy- 
nos Be Pastoges; Daug

Bledes Padaryta

PITTSBURGH, PA. — Ohio 
upe iszkilio ir užliejo vietas 
nuo Pittsburgho iki Cario, III 
Tukstancziai žmonių turėjo 
apleisti savo gyvenimus. 
West Pennsylvania, West Vir
ginia, Ohio ir Kentukijoje kur 
daugiause bledes padaryta. 
Apie szeszi tukstancziai szei- 
mynos be pastoges. Daug ble
des aplaike geležinkeliai, fa
brikai ir kasyklos. Pittsbur- 
ghe upes kilo net 33 % pėdas, 
daugeli žmonių buvo privers
tais apleisti savo namus. Ble
des padaryta ant milijonu do
leriu.

Paveikslėlis isz kaires puse yra Karalius Kitianos; Ant 
deszines puse Karaliene Lijamar; Apaczioje parodo Kara
liene Lijamar su Amerikos Armijos ir Laivynio oficieriais.

Keturiolika Metu In
Kalėjimą r _—

NEW YORK. — J. Bender,! 
kuri nesenei iszleido isz kalėji
mo, sugryžias namo ir nužudė 
savo paczia, už tai kad ji ap
skundė ir persėdėjo kalėjime 
per du menesius. Jisai melde 
sudužio kad nubaustu mirtinai 
sudžia nubaudė ji ant keturio
lika metu in kalėjimą.

Beveik Visa Szeimyna 
Dingo Nuo Gazo

CONWAY, N. H. — Gazas 
nuo sutrukusios paipos insiga- 
vo in Ben. Parkerio namo ir 
kilo eksplozija, kur padare 
bledes ir užmusze paczia ir su
žeidė visa szeimyna.

Neteko Proto;
į Nusižudė

' LAUREL, DEL. — Neteko 
proto, iszpriežasties, kad jo 
mylimos tėvai ja atkalbinėjo 
nuo jo Paul Tillman, 22 metu 
amžiaus isz artymo miesto pa
leido szuvi in galva, mirdamas 
in trumpa laika.

Raudono Kryžiaus
Vajus Prasidėjo

- KARE -

Iszpanija Dabar Jiesz- 
ko Draugo; Hitlerio 

Jau Iszsižadejo
WASHINGTON, D. C. — 

Generalissimo Francisco Fran
co laižosi ir Iszpanija gerinasi 
Alijentams dabar kaip jau ma
to kad Hitleris palaimėjo kara. 
Generalissimo Francisco Fran
co dabar pranesza kad Iszpani
ja paleido 867 Anglijos ir Ame
rikos lakūnus, arba jis toliau 
aiszkina kad 573 buvo Ameri- 
kiecziai ir 294 buvo Anglai, ku
rie buvo suimti Iszpanijoje. Vi
sus juos paleido puse mylios 
nuo rubežiaus ir leido visus pe
reiti per rubežiu in Gibraltar.

■r*
Iszpanijos Oro Ministerija 

Madride szitas žinias iszleido 
kaip Amerikos laikraszcziai 
iszkele szita klausima Iszpani
jos Ambasadoriui, Juan Fran-

cisco de Cardenas.
Taipgi pranesza kad Iszpani

ja leido tukstanczius Francuzu 
pabėgėliu keliauti per Iszpani
ja. Isz viso, daugiau negu 44 
tukstancziai vien tik jaunu vy
ru pere j o per Iszpanija eidami 
stoti in kariuomenia Afrikoje.

Sulyg tarptautiniu teisiu, 
Iszpanija turėjo visus szitus 
sulaikyti ir in nelaisve paimti. 
Bet Iszpanija dabar jieszkdsi 
draugo, nes Hitlerio jau iszsi
žadejo. Dabar Generalissimo 
Francisco Franco nori su Ali- 
jentais susidraugauti, bet jis 
jau pasivėlino. Jis per ilgai 
laižėsi prie Hitlerio, dabar nori 
prie musu prisidėti.

ISZ ANGLIJOS

Raudono Kryžiaus Drauguves 
Vajus prasidėjo po visa Ame
rika. Aukaukite kiek galite ir 
nesigailekite, nes pinigai eina 
ant gero tikslo.

LONDON, ANGLIJA. — 
Rusu Armija veržiasi prie Pa- 
baltijos kranto. Praneszama 
kad Rusai per keturias dienas 
persilaužė per kokias szeszios 
deszimtys dvi mylias karo 
frunto Pomeranijos apylinkėje. 
In Pietvakarius nuo Karaliau- 
cziu kokia dvideszimts Vokie- 
cziu divizijų, (keli szimtai tuk- 
stancziu kareiviu) yra isz visu

pusiu apsiauti ir negali nei pa
sitraukti nei pagelbos laukti. 
Rusijos Armijos artilerija (di
deli armotai) ir bomberiai juos 
žudo ir naikina.

PARYŽIUS — Vokiecziai 
griauna ir ardo tiltus per Rei
no (Rhine) upe ir skubinasi su
sirinkti savo iszblaszkytas jie- 
gas ir iszskirstytas armijas 
anapus Reino upes gintis iki 
galo ir neduoti Amerikiecziams
ineiti in Rhur slėni. Czia nors
Vokiecziai jau beveik žino kadi 
neatsilaikys, bet ginsis ir gana, 
nes jeigu jau ir czia jie bus su- 
muszti tai jau isz tikro galas, 
jau niekas neliks.

Amerikos bomberiai butu jau 
seniai gale j e su savo bombomis 
in padanges iszneszti visus til
tus per Reino upe ir taip butu 
nukirtę kelia Vokiecziams

Nauja Užpuolimą
Ant Berlyno

Rusai Tik 29 Mylies Nuo Ber
lyno; Kruvini Musziai Tęsęsi
Ąnt IwoS' Salos; Tvanai Visur 

Daug Žmonių Be Pastoges
trauktis, bet Amerikiecziai ti
kėjosi paimti tuos tiltus pirm 
negu Vokiecziai gales juos su
griauti. Bet matyti nesuspėjo. 
Dabar Amerikiecziams inži
nieriams yra baisiai sunkus ir 
pavojingas darbas kitus tiltus 
statyti. Bet musu inžinieriai 
taip gerai, drąsiai ir greitai 
dirba, kad visai nedyvai butu, 
kad kaip szita skaitysite jau 
jie keletą tiltu bus nutiesė sker
sai ta upe. Reino upe gana pla
ti ir labai sriauni ir gili.

WASHINGTON, D. C. —
Francuzija atsisako daly

vauti Taikos ir Saugumo Kon
ferencijoje kuri bus laikoma 
San Francisco mieste Baland
žio (April) 25 iena. Preziden
tas Rooseveltas ir Premieras 
Churchillis ir Stalinas pakvie
tė ir prasze kad Francuzija da
lyvautu. Bet jau praėjo nusta
tytas laikas kada visos tautos 
ir visi krasztai turėjo arba pri
imti arba atmesti ta pakvieti
mą. Francuzija nei neprieme, 
nei neatmete. Francuzija nie
ko nesake; tik nutylėjo.

Nors Francuzijos valdžia 
nieko vieszai ir oficialiai nesa
ke, bet visgi tikimasi kad ji tu
rės savo delegacija prie to sta
lo. Francuzija nieko vieszai ne
pasakė nes dar jaucziasi in- 
žeista už tai kad ji nebuvo pak
viesta in Dumbarton Oaks kon
ferencija pernai ir szimet ji 
buvo in szali pastumta kaip 
trys didieji suvažiavo in Vai
tos konferencija. Francuzija 
sako ji negali pripažinti nei 
Dumbarton Oaks konferenci
jos jei Vaitos konferencijos nu
tarimus ar nusistatymus, nes 
viskas buvo padaryta be Fran
cuzijos žinios ir be jos pritari
mo.

____________________________ _ ¥

tuoj a szitos salos lygias vietas 
nusileisti ir iszkilti. Baisiai 
daug musu vaiku žuvo ir szian- 
dien žūsta ant szitos salos. Mu
su armija ir marinai beveik už 
kiekviena pėda szitos salos už
mokėjo ir moka su keliais už- 
musztais marinais ir karei
viais. Bet szita sala mums labai 
reikalinga ir mes turime ja pa
imti. Mes ta žinome ir Japonai 
ta žino ir jie žino kad mes žino
me. Už tai taip drąsiai musu 
kareiviai muszasi, už tai taip 
baisiai ir žveriszkai Japonai 
ginasi.

ISZ ANGLIJOS

ISZ PACIFIKO
— Egiptas ant visu savo ge

ležinkeliu užvede plieninius va
gonus, taip kaip Amerike.

— Anglijoj penki milijonai 
moterų dirba ant savo užlaiky
mo.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

GUAM. — Admirlas Chester 
Nimitz pranesza kad iki szio 
menesio penktos dienos Ame
rikiecziai suskaite 12,864 už- 
musztu Japonu ant Two Jima 
salos* Amerikos didžiausi bom
beriai ir kiti eroplanai jau var-

LONDONAS. — Dresden, 
seniausias ir puikiausias Vo
kietijos miestas su žeme suly
gintas. Vokiecziu radijo pra
nesza ir prisipažinsta kad 
Dresden miesto jau visai nėra. 
Vasario (Feb.) 14 ir 15 diena 
Rudolf Sparing, Vokietijos 
Skersmariu radijo kalbėtojas 
pranesze kad Dresden mieste 
nebeliko nei vieno namo, ir kad! 
desietkai tukstancziu žmonių 
žuvo griuvėsiuose. Jo kalba in 
savo žmones pirma karta tik
rai parode kaip baisiai ir pra
žūtingai musu eroplanai — 
bomberiai dirbo ir dirba. Szi- 
taip jis kalbėjo in savo žmones, 
Vokieczius:

“Amerikos ir Anglijos bom
beriai padare didžiausi ir bai
siausi iszdraskyma Vasario 
(Feb.) 14 ir 15 Dresden mies
te. Tokio pražūtingo bombar
davimo dar niekados ant szio 
svieto nebuvo.

“Dresden miesto pragaisz- 
tis ir sugriovimas neturi sau 
lygaus viso svieto istorijoje. 
Nei vieno namo nebeliko, nei 
vieno muro, nei vienos sienos 
nebeliko, nei vieno gyvo žmo
gaus nebeliko. Visas miestas 
sugriautas ir jo gyventojai pa- 
kavoti.

“Desietkai tukstancziu gy
ventoju ir darbininku pakavo- 
ti griuvėsiuose. Negalima la
vonus pažinti ar suskaityti.

(Tasa Ant 2 puslapio)

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ame
rikos 3-czia armija su savo tankais insigavo isz 
vakariu puse Rhine upe, ir isz sziauraivakariu 
puse nuo didelio miesto Coblenz kur Vokiecziai 
bėga isz savo drutvietes, nes Amerikos Genero
las Pattonas su savo armi ja paims Coblenz mies
tą nuo Vokiecziu. Ana diena Amerikos 4-ta di
vizija paėmė Bitburga ir susivienijo su 3-czia ar
mija tik 50 myliu nuo Berlyno. Amerikonai ap
siaubė Coblenz ir Bonn miestus. Tukstancziai 
Vokiecziu paimta in nelaisve per Amerikos 3- 
czia armija. Kruvini musziai prie miesto Wes
sel, o miestas Orsemberg jau paimtas. Žinios 
skamba, buk Hitleris sake, kad Alijentai laimes 
kara. Prie Coblenz muszio Amerikonai jau 
paėmė 34,893 Vokiecziu in nelaisve,

ISZ LONDON, ANGLIJA. — Vokiecziai 
pranesza kad septyni Rusu divizijos po valdyba 
Marszalio Zhukov atidarė nauja užpuolimą ant 
Berlyno, nuo Oder upes linijos, 30 myliu isz rytu 
puse Berlyno, ir jau daejo prie Vokiecziu drut- 
viete Kuestrino miesto.

ISZ PACIFIKO. — Kruvini musziai da vis* 
tęsęsi tarp Amerikos mariniu ir Japonus isz 
sziauriu puses Iwos Salos. Amerikonai pame 
dp miestus prie Balajan inlankio Philippinuose.

Generolas Dauglas MacArthuras isz Mani- 
los pranesza kad 17 Japoniszku laivu likos pa- 
skandyti, o Amerikos 11-ta divizija paėmė Bala
yan ir Catalagan miestus nuo Japonus.

ISZ JAPONIJOS. — Japonija neteko savo 
Generolo Tsunematsu Shibata. Isz viso Japo
nija jau neteko szimta savo generoliu, isz tu 
daug atėmė sau gyvasti.

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt už tai kad Sovietai juos sumu-j 
sze. Dabar Stalinas gali musu 
Lietuviszka dainele linksmai 
drožti: “Szokit vaikai, czoksiu' 
asz, taip darykit kaip ir asz! ” j 

; O apie Taikos Konferencija 
tai tik tiek dažinojome, kad! 
Franci j a sutiko dalyvauti ir 
kad Stalinas siunczia savo at
stovus. Rooseveltas praszyte 
prasze Kongreso priimti visus 

’tos Taikos Konferencijos nu 
Jis nieko naujo nepasake, tarimus, nes, jis aiszkino, mu- 

žmones tik atkartuojo ka Churchillis su Kongreso rankose bus Ame- 
: “doleris dviem dienom priesz tai buvo rikos ateitis ir viso svieto atei- 

ant rankos o likusius kada ma- pasakęs, ir ka mes visi jau žino- tis.
ne gausi.”

Daug jaunavedžiu po szliu- 
bui persitikrino, kad jam ipa- 
cziule nepatinka, sugražinda
mas dukrele tėvams ir daugiau 
nemokėdamas paskirtos sumos. 
Isz to kilo daug nesupratimu, 
teismu, kurie nemažai davė er
gelio sudžioms.

Prezidentas Rooseveltas su- 
isz savo ilgos keliones

aps,ipacziuot- su mergina, tai ————-
mt>‘ka tėvui už tai pinigais, bet
kf.da patogiu mergisu pradėjo ( da«S
i’Suti didelis stokas, todėl dalia r A................ -....... -------- --- -

• /mokestis labai pabrango. Tik-' ~
Amerike žadintojus paprašytai turtingiausi galėjo pirkti 'ISZ WASHINGTONO i tai elektrikiuoja ant kėdės a v-’sau ;patoges pacziules. Tūlas!

ha juos pakarę. / 1 apsivedimu agentas sumanė
Francuziszka revoliucija fda-j lengva būda pirkimo merginu grįžęs

re tai su pagelba įgilutinoj — ant apsipaeziavimo. Invede ji- davė Kongresui ir per radija 
nukirsdanri peiliu galva. Vo- sai sistema, kad jisai tėvui už-Į visiems Amerikiecziams savo 
kietijoj-nukerta galva ėu kir- mokės visus pinigus o jaunikis] raporta apie Vaitos Konferen- 
yiu. Anglijoj sūdąs a psvarsto gales iszmolketi ant isžmo'kes-1 cįja.
kokiu budri žudinte/jas turi ežio už savo mylima, panasziai 
mirti, —paprastai ant kartu-* 
v i u. Austrijoj kare budintojus.!
Belgijoj ir kardavai bet nuo 18-! 
63 meto daugiau berrais rrekare 
prasižengėliu. Banijoj taipgi 
nukerta galva. Iszpanijoj už
smaugė Žmogų feu geležine rin
ke vadinama “garrota.” Por
tugalijoj suszaudo, Lenkijoj ir 
Lietuvoje suszatudo arba paka
rę. I

kaip Amerike daro 
pirkdami forniczius

uz- 
vie-

Pustyne Sahara savyje 
denge daugeli slaptybių o 
na isz ju nesenei atidengė pul
kininkas Buchanan, kuris ne
i i
isenei sulgryžo in Anglijos. Buvo 
jisai iszkelraves in lenais su 
6,000 verlbludais isz miesto Air 
idant isztyrinet nepaprasta 
pustyne Faehi ir Bilma.

Sunaudojo jisai szeszes die
nas pakol daejo lyg Faehi, ma
žos vietos viduryje Saharos, 
kurioje radosi tiktai szimtas 
gyventoju, bet nepaprascziau- 
siu dalyku buvo tas, kad visas 
miestelis 'buvo padarytas isz 
druskos: namai murai aplinkui 
miesteli, rakandai ir t. t., kuri 
per amžius taip sukietėjo kaip 
cimentas — yra tai druskinis 
miestelis. Tonais žole neauga, 
todėl gyventojai nevalgo mė
sos ir negali auginti gyvuliu.

dabar smerkiame ir koliojame SVEIKUS DANTYS: dantų. Po kūdikystes, kožno to, kuris priverstu krutėjimą 
vaiko maistas turėtu turėti dantų. 'Czielu grudų duona, 
nors viena stiklą pieno su kiek-' džiovimai keptos bulves, szvie- 
vienu valgiu, ir apart to, ture-,ži obuoliai ir taip toliau užtik
tu valgyt vaisiu, žaliu daržovu, rins gerus dantis. — C. 
ir gert daug vandens.

Dantų dygimas yra norma-

Jeigu tau pasitaikytu pra- 
i leisti kiek nors laiko in Nation
al Museum, Washingtone, ir 

I pasitaikytu peržiūrėt invairias 
j kaiJkuoles, kurios ten randasi, 
matytum, tarlp kitu dalyku, 
kad tos ikaukuoles aiszkiai pa
rodo, jog dabartiniu baltu žmo- 

iniu dantys daug prastesni už 
senoviszku žmonių. Dantys 
taip atsilieipia in permainyta 
gyvenimo padėjimą, kaip ir ki
ti kūno sanariai. Pa v. dantys 
sziadienos 

Iriausi. _ _ ____
Rooseveltas pranesze kad jis.. . , .J ko sziaitrus kaipo 

su Churchilliu pasikalbėjo apie . . , , .'. . _ j vieta todėl, jog nn
szalti. Mes tikime, kad tie žmo
nes, būdami ramus, persi'kele jeigu kūdikis normaiiszkai au-į 
iii sziaurus pabėgti nuo užpuo- ga, pirmieji dantys, papras-! 
limu kitu Indijoniszku būreliu, cziausia. žemesni pryszakiniai,’ 
kurie vis juos persekiojo. Ir ten kurie jau buvo jo žande kuo-, 
gyvendami turėjo vartoti met gimė pasirodys, ir po tu, 
praseziausia maista, ir kadan- neužilgo virszutiniai pryszaki- 
gi jo inrankiai buvo mažus ir niai pasirodys, po tu užpakali- 
netinkami, jis turėjo vartoti niai dantys ir vėliaus iltiniai, 

| dantis vieton inrankiu. Eski-; arba kaip paraseziaus vadinti, 
mo kramto savo avalu 
rus padaryti juos 
nius.

Kaip tikėta, matome, 
Eskimo turi didelius, 
dantis ir apart to dideli kaulai dantys pasirodo 
juos paremia.

■ niems žmonėms
. mažai vartojami, matome, jog dantys, nuo asztuoniu iki de- 
. dantys ir kaulai nupuolė ir'szimts menesiu. Keturi užpa-
■ daugelis žmonių mano, kad in kaliniai dantys, vienas ant kož- 

apie kelis tukstanezius metu] no szono žando, nuo deszimts 
nuo dabar, musu civilizuoti
žmones neturės dantiszku sa- keturi krūminiai dantys užpa- 
nariu.

Ir tas pats su žvėrims, turi'kūdikis dvieju metu, 
dantis pagal atlikto darbo. Le- met kūdikis ja sulaukė dvieji 
vas ir tigras valgo ti'k mėsa ir ai'ba dvieju ir puses metu, turi 
tas maistas reikalauja mažai 
kramtymo. Ju dantys ilgi ir 
panaszus in žyrkles, ir su jais 
gali gerai kasti ir draskyti.)

Siuncziant pinigus per ban- 
< kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau- 

lles,” pridekite deszimts centu 
į prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 

■ekspresiniu kvitu. Busime jums 
. i dėkingi už tai ir neužmirszkite in ■

I ateityje, kada sinusite czekius 
i arba ekspresinius money orde- 
Irius, pridėti deszimtuka. Bet 
j jeigu sinusite money orderiu 
į per paczta, tada paėztas neima 

iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saules” Redyste.

skaudus del kokiu nors isz lau
ko priežaseziu. Ypatingai kuo
met maistas gerai neiile'bczio- 
tas ir kuomet dantys per grei
tai dygsta. Kur matyt aiszkus' 
isztinimas reikia kūdiki 
neszt pas gydytoja. Praeityje 

Eskimo nekuone- gydytojai pradūrė smegenis, 
Tie žmones neiszsirin- ’net tas nepatartina. Visi dantų] 

gyvenimo atsitikimai turi gero gydytojo 
sta baisu būti prižiūrėti.

! 'Pabaigoje szeszto menesio'ekstra už

j ome isz laikraszcziu ir per ra
diją.

Jo kalba buvo suskirstyta in kara priesz Japonus, ir Chur-j 
chillis jam prižadėjo kad visa' 
Britanijos jiega bus pasiusta 
priesz Japona kaip tik Hitleris 
bus sumusztas.

Kongresmonai mandagiai ir 
simas. 4—Ka darysime su ki- akylai iszklause Prezidento 
tomis nugalėtomis ir užkariau- kalbos kuri užsitęsė beveik vi
lomis tautomis. 5—Kas bus sa adyna. Po jo kalbos vieni 
svarstoma ir kaip bus vedama Kongresmonai gyre, kiti peike; 
Taikos Konferencija. 6—Kaip vieni sake kad Prezidentas vis
inės vedame kara priesz Japo- ka gražiai iszaiszkino, o kiti 
nūs ir kiek mums padeda ir pa- sake kad jis nieko nepasake. 
dės Anglija.

Su pirmuoju punktu visi j 
sutinkame: Naciai su Hitleriu 
turi žūti. Antras punktas ne' 
taip aiszkus. Nors sulig Prezi-! 
dento, visi trys: Churchillis, į0S dienos vakara? Dresden 
Rooseveltas ir Stalinas susita- mįeste buvo milijonas žmonių, 
re ir viens kitam pasižadėjo Į£okį SZeszi szimtai tukstan- 
kad jie iszvien dirbs ir viens be czįu buvo pabėgėliu isz Rytu, 
kito nieko nedarys. Bet jau “Tie, kurie nebuvo užmusz- 
dabar aiszku kad Stalinas pat Įį kaįp sprogstaneziomis bom- 
sau vienas traukia. ; bemis pradėjo lyti isz dangaus

O Lenkijos klausimas palik- gUV0 liepsnuose kaip visas 
tas kaip ir buvo. Rooseveltas ir mįestas pavirto in baisu praga- 
Churchillis turėjo Stalinui pa- ra bomberiai paleido ug- 
siduoti. Lenkija lieka suskal- nįes bombas kurios uždege vi- 
dyta. Rooseveltas . nedave jo- sa mįesta. Tie, kurie nesudege, 
kio pasiaiszkinimo apart to uzduso del oro stokos, nes toks 
kad taip ir reikia, taip ir turi baisus karsztis nuo deganeziu 
būti- ' namu ne tik žmones, bet ir gy-

Klausimas apie kitas, mažas vuiįus įr augalus uždusino.
užkariautas tautas buvo gra-| “Desietkai tukstaneziu isz- 
ziais ir saldžiais žodžiais pas- bego. Kaip jiems pasisekė viens 

(tumtas in szali. Nežiūrint kaip Dievas tebežino. Paskui, apie riuos vartoja ’kaipo malimo maista, I 
ne tai j gražiai jie susitarė, kaip malo- 

yra nuliudus kiek džiaugės isz nįaį jįe prižadėjo kad visos 
jo mirties, bet daugiausia yra J tautos yra ir bus lygios, kad 
nudžiugia advokatai.

Ilgiausiu plentu ant svieto 
yra Suv. Valstijose vadinamas 
Pacific Highway, kuris eina 
isz Vancouver, Kanados, iszil- 
gai pakraszcziu Paeifi’ko mariu 
tiesiog prie Meksikos rube- 
ziaus. Plentas turi 1,476 mylės 
ilgio.

szeszis punktus: 1—Kara 
priesz Hitleri laimėti. 2—Ka 
daryti su Vokietija kaip ji bus 
nugalėta ir sumuszta. 3—Kaip 
buvo iszrisztas Lenkijos klau-.

Aplinkinėje Nižno Tagilsko, 
ant Sibiro, inžinieriai atrado 
didelius ploczius platinos. Pla
tina sziadien yra tris kartus 
brangesne už auksa.

Spjaudymu,s ant ulycziu vis 
pasilieka labai pavojingu ir 
bereikalingu, paprocziu. Gra
žiai iszau'kleti vaikai niekuo
met nespjaudo, taipgi retai 
matysime moteriszke su sziuo 
baisiu paprocziu. Mes visi ’ži
nome, kad kartais reikia burna 
iszvalyti bet tam tikslui skepe
taites yra vartojamos.

Bakteriologistai senei iszra- 
do, kad žmogaus, seiles turi 
daugy'be džiovos, influenzos ir 
szalcziu peru. Nuo ulycziu sei
les labai lengvai innesztos in 
namus ir lenais perai grasina 
sveikata kiekvieno szeimynos 
nario.

Ypatingai lengvai vaikus už
krėsti, ir sziądien pripažinta, 
kad beveik visi musu prigrūs
tu miestu gyventojai, kada 
nors užkrėsti kokiu nors už
krėtimu. Kol fiziszkas pasi-. 
prieszinimas yra gana stiprus 
atkratyti perus, žmones neuž
krėsti pavojingoms ligoms.

Prisidek prie szios baisios 
kovos — isznaikinti džiova, — 
pats nespjaudyk ir mokink sa
vo vaikus nespjaudyti.

Tūlam kotelyje Paryžiuje, 
buvo apsigyvenias kokis tai 
pusgalvis, kuris norėjo iszlipti 
per Įauga ant stogo, bet nukri
to ant stiklinio stogo tiesiog in 
valgomąjį kambari lietelio. Ka
da tarnai ant baladojimo sube 
go, paregėjo pusgalvi sėdint 
ant krėslo gardžiai mieganti. 
Tik po gerai valandai pasisekė 
jiems ji pabudyt ir nuvesti in 
jo kambari.

Kada nunlirszta turtinga 
žmogus, likusi gimine
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visus savo dantis.
Motina turi laukt pakol kū

diki turi savo visus dantis 
Įiirm negu gali duoti jam kieto 

Ant 'kitos puses slonius valgo maisto.
žoles ir vaisius, ir todėl slonius' 
turi dvigubus krūminius dan-į 
tis su lygiais pavirsziais, ku- dantis,

arba pradžia
SKAITYMO

I

mažos tautos gaus proga iszsi- 
rinkti savo valdžia ir laikyti 
rinkimus, visa tai tik žodžiai ir 
tuszti žodžiai.

Kur Lietuvos laisvi rinki-
gumims maį) kur Lietuvos valdžia, lais- daugiau bomberiu atlėkė. Jie 

Tasai ponulis nesĮ-^ ve ir Nepriklausomybe?! Kur jau vįsa mįesta su žeme sulygi
no, nieko nepaliko.

“Dabar mes galime apie 
Dresden tik tiek pasakyti: kad 
buvo toks miestas, bet dabar 
jau nėra.”

Ir ežia ne Amerikos propa-

Kokis tai John Willard, ku- 
r ris rodosi su ciikusu, gali isz- 

tiesti savo kuna deszimts co
liu, todėl vadinasi 
žmogus.” 
rūpina apie drapanas, nes jei-' sziandien Latvija?! Kur Lenki
au per ilgos tai iszsitiese pagal jOs rinkimai, kur Lenku bal- 
drapanu ilguma. Willard sako 
kad tame nėra nieko stebėti
no, nes kožnas žmogus gali tai 
padaryt per nuolatini prakti
ka ir tas visai nekenkia žmo
gaus sveikatai.

Jeigu uoszve, pagal nuomo
ne daugelio ženteliu yra vadi
nama “trucizna,” tai kaip pa
vadint josios dukrele?

Ar žinote kad Pennsylvania 
(kas metas iszduoda ipo 130 mi
lijonu doleriu ant mokslo jusu 
vaiku, arba ant kožno vaiko po 
$70.47, isz tosios sumos valsti
ja užmoka 10 doleriu o likusius 
užmoka pavietas. Pagal moks- 
lainiu inspektoriaus raparta, 
lai Pennsylvanijoj lankosi 1,- 
848,000 vaiku in mokslaines.

Damaske, Egipte, yra papra
timas, jeigu jauiiĮkaitis geidžia

...ir...
RASZYMODabar turime suprast, kad 

kuomet kūdikis sulaukia visus 
, jis turi valgyti toki 
, kuris reikalauja kram

tymo, ir todėl motinos turi pri
žiūrėti, jog jie valgo tvirtesni

vidurnakti, kiti gauja Angli-maszina.
jos Bomberiu pasirodė. Jie vi
sai žemai nusileido ir pasirinko ves, ir todėl turi keliu rusziu1 maista. Duona, keptos bulves, 
savo aukas. Ka bomberiai pali- dantis. Jie turi nemažinus kaipj szvieži
ko tai maži pesztukai eroplanai
su karabinais iszžude ar sunai-

j kino.
■ “Po dvylikos valandų dar

Žmones valgo mesa ir daržo-

iPaprastai motinos tinkama

< -----
j 64 pus., Did. 5x7col

Tiktai, 10c.
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sas ir žodis?! Amerika ir Ang
lija ne tik pripažino bet ir szel- 
pe ir reme Lenku Atstovybe 
Londone. Stalinas pasirinko 
keletą padupcziku Lenku isz- gan(įa) feet stacziai isz paczios 
gamų ir komunistu ir sudarė Vokietijos.

_ v . .. , , kita valdžia ir'paskelbė visamDaug zmomu negali gulėt .. . x.<‘ v. ® ■■ . , svietui kad szita ir tik szita yraant lovos. () ar žinote kodėl’ T i . •— Lenku teisetina valdžia. Angli-
Kad neturi lovos. • • * -i , •ja ir Amerika, kaip žeme par- 

davusios nutilo. Stalino vir- 
szus buvo.

Amerika viena partija pri
pažino Graikijoje, Anglija, ki
ta. Anglija pasiuntė savo armi
jas in Graikija:. Amerikai ne- 
patiko, bet Amerika vėl nutilo. 
Anglija, Graikijoje kariavo 
priesz komunistus kurie buvo 
Sovietu ne tiktai pasiunsti, bet 
ir szelpiami.

Amerika ir Anglija visokiais 
budais szelpe Finlandija kaip 
Finai drąsuoliai gynėsi nuo 
Sovietu. Kaip Sovietai Finus 

, sumusze mes tuos paežius Fi- 
| nūs, kuriuos tik keli metai at
gal taip gyreme ir szelpeme,

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

Di deles žuvys permusza 
tinklą, mažos 'žuuveles insipai- 
nioje in ji. Panasziai galima 
prilyginti ir žmones. Turcziai 
iszsikivinklioja isz visokiu pai
niu, o vargingas žmogelis bile 
tinklelyje instrisga.

yra kada ju 
jn 

nuo j u 
suszelpimo, tada visi kreipėsi
nuo tavęs užpakaliu.

Prieteliu daug 
nereikalauji, bet kada 
troikszti ir reikalauji

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

in skaudėjimo.
Ii- todėl visu pirmiausia, mo-

■ tina turėtu pamokinti valka

obuoliai, ir panaszas 
dvylika maluotu kaltu dantų,1 maistas padrutins dantis, 
asztuonis su dviejais asztriais
galais; dvylika drutu krumi- neprižiūri tuos laikinius dantis
niu dantų del kramtymo. Tie bet tas yra svarbu, jie turi būti 
kalti dantys yra pryszakiniai sveiki pakol nuolatiniai dantys 
ir iltinai arba “cuspid” dantis1 pasirodo. Jeigu supusta, žino- 
ir dantys su asztriai galais va- ma. vaikai negali tinkamai 
dinti “bicuspids” ir krūminiai kramtyt maista ir žlebczioji- 
dantys burnos užpakalyje yra mas prastas, ju veidas pasida- 
malejai. Mes kandame su pry-1. re netoks linksmas, ir nakti- 
szakiniai, iltiniais ir bicusuids.' mis ne gali miegot del dantų 
Liežuvis nunesza 'maista
burnos užpakalyj, kur krumi-.
niai dantys užbaigia darba.

Mes turėtume daugiau apsi- szvariai užlaikyt burna. Szva- 
pažinti apie dantų dyĮgima. rūmas užima svarbiausia vieta 
Kuomet kūdikiai gimsta, gims- in burnos ir dantų tinkama pri- 
ta be dantų, bet tuom laiku pir- ’ žiurejima. Motina turėtu nu- 

visiszkai vesti savo kūdiki pas dentista. 
Sovietu formuoti, ir dantų smegenys Jis isz anksto gal nukreipti 
Vasario juos apdengia. Teisybe, jog po dantų puvimą. Ir kuomet jis 

tu pirmutiniu dantų, jau pra- juos neužgauna, vaikai pripras 
dentistu nebijoti.

Kūdikiui, reikia tokio mais- 
jo Kryžiaus. Yra praneszama dantys gerai negali dygti jeigu to, kuris drūtins kauluotas da- 
kad ir daugiau panasziu darbi- kūnas nesuteiktas su užtekti- lis, prie kuri priguli dantys, 
ninku prie Raudonojo Kry-'nai reikalingos medžiagos del Svarbiausia yra fosferinis rug- 
žiaus buvo suimta ir aresztuo- iszsivystijimo. Todėl turėtu- sztis arba acid ir augancziui 
ta. j me prižiūrėti, kad vaiku mais- kūdikiui nėra geresnio szalti-

Tik kelios dienos atgal ėjo tas daugiausia susideda isz to- nio tu reikalingu pamatu 
gandai kad Ministeris Tomasz kio maisto, kuris priduotu kaip piene, motinos piene kudi- 
Arciszemski ketina važiuoti in stiprumo kaulams. Du isz svar- kystej, ir karves piene vėliaus. 
Lublina pasitarti. Kažin ar tik blausiu yra fosfatai ir kalkiai. Augant, vaikui reiketu duot 
ežia nebutu galima du ir du su- Ir pienas turi tuos du pamatu, stiklą pieno prie kožno valgio, 
dėti ir padaryti iszvada. Kaip Todėl pienas yra auganezio ir dar prie to reikia taikini val
kas nori, ar kaip kas moka ga- vaiko svarbiausias
Ii szituo du invykiu sutaikinti Motinos pienas kūdikystėj, ir(tai, vaisiu, žaliu daržovu ir ty-

ESsT’ “Saule” dabar $4.00 ar pats sau iszsiaiszkinti. 
metams in Suvienytose Valsti ------------------------

LONDON, ANGLIJA. — 
Lenku Valdžia Londone pra- 
nesza kad Ponia Arciszewska, 
Lenku Ministerio Tomasz Ar- mieji dantys'beveik 
ciszewski pati buvo 
suimta ir aresztuota 
(Feb.) 20, 1945.m.

Ponia Arciszewska „
kaipo oficierius prie Raudono- Nereikalinga paaiszkinti, kad j

dirbo sideje dygt nuolatiniai danty

maistas.1 gi su mineralisziku skoniu, ’kaip

karves pienas vėlinąs, priduo- ro vandens. Dantys taip-pat 
da augancziui vaikui reikalin- iszsiplėtoja per vartojima, tuo- 

Pįrkįf g. S. Bonus Sziadien! jose, $5 kitose Vieszpatystese. Pirkie U. S. Bonus Sziadien! gus pamatus del geru, drutu met reikalinga szie'k tiek mais-

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

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

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.
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IR kas galėjo spėti, jog vie
no garsesniųjų musu raszy- 

toju (Asnyk’o) varda pirmiau
siai iszgirsti te^ks man virtu
vėj. Ir dar isz musu senos sze- 
szias dienas sanvaitej pasigė
rusios virėjos Urbonienės. Szi- 1 
toji kitados tarnavo pas. jo tę
va daktara.

Tasai ponas daktaras del la
bai menkos priežasties nuolat 
buvo minimas. Būtent del su
daužyto puodo.

Pas mus, tiesa sakant, puo
dai duždavo 'kits kita pralenk- , 
darni. Mat, ryto meta Urbonie
nei “nežinia ko rankos drebė
jo,” va'kare-gi “visai negale- , 
jo” jos paezios žodžiais beta
riant.

Jei kartais pasitaikydavo, 
kad galėjo, tašyk būtinai va- : 
landelei greta turėjo užbėgti. 
Paskui Urbonienei atbėgus, 
virtuvėj buvo tikras muszio 
laukas, puodu ir lekszcziau 
lavonais nuklotas. Puodai duž- < 
davo galiu pasakyti jau dabar, 
kuomet Urboniene to negirdi. 
Jau ji senai, labai senai žemes 
aidams nepasiekiama tapo. ! 

. Jai girdint niekuomet neisz- ’ 
driseziau pasakyti: puodas su
dužo. Jis galėjo, in trukti, su
sitrenkti, sutežti ar aplamai ' 
parsprogti tik ne sudužti.

Kadangi puodai neduždavo 
tai Urboniene nei vieno tu isz 
slydusiu ar intrukusiu indu nei 
neiszmesdavo. Tokiu eilėmis ■ 
sustatytu szukiu virtuvėj bu- . 
vo net kelios lentynos. Visas 
jas Urboniene pavyzdingiau
sioje tvarkoje laike. Kasdien ' 
priesz kaisdama, pietus, ji dū
saudama be galva linguodama, 1 
imdavo pirma isz eiles puodą 
ar tikriau sakant, ji likuczius 
ir tardavo:

Dar butum galejes gyventi, 
nabagėli, jei ne szita rinke. 
Puodas lyg ridikas buvo svei
kas. Tartum varpas skambėjo. 
O sztai eme ir intruko.

State ji to paezion vieton ka
me seniau stovėjęs ir imdavo 
kita.

Gorczinis puodas. Kad taip 
sveika 'bucziau. O koks jo stip
rumas. Jis ir dabar daugiau 
dar vertas nei kuris sveikas. 
Paskui, dar sunkiau atsidusu
si, siekdavo trecziojo.

Per žolynes jomarka ji pir
kom. Jau szeszios sanvaites 
sukako. Ne! meluoju. Penkios 
sanvaites ir trys dienos. Auk
sina ir du deszimtuku mokė
jau. Nemeluoju. Jei nebutu su- 
težes kelis metus dar laikytu.

Paskiau seke ketvirtas, 
penktas ir taip toliau. Visus 
juos Urboniene barszkino, 
stukseno žiūrinėjo prie szvie- 
sos.

Tasai szukiu žiurinejimas 
baigdavosi tuomi, kad puodas, 
kuriame Urboniene jau ketino 
kaist valgi, isz drebaneziu ran
ku jai iszslysdavo.

O kad tu parsprogtum! —su- 
szukdavo sene, laužydama sa
vo iszdžiuvusias, raukszletas 
rankas — vėl szuke! Kas ežia 
ju gali pritekfi tu szukiu. O 
kad gala gautum! Toks nau-

jas puodas. Pusseptinto auksi
no mokėtas. Dar sanvaites nėr 
kaip pirktas. O vis tai dėlto 
kad geležiniu puodu name nė
ra, vien szukes. Kaip buvau 
pas poną daktaru, juokiu szu
kiu ten nei matyte nemacziau. 
Puodai buvo vien geležiniai. 
Kiti kito geresnis, lyg parink
ti. Nemeluoju. Vien geležiniai.

Paskui iki pat vakarui vir
tuvėj ir tegirdėjai: pas poną 
daktara taip buvę, pas poną 
daktara taip nebuvo, pas poną 
daktara to iszmokusi, pas poną 
daktara taip inpratusi.

Galop ir pas mus daugelis 
dalyku taip buvo daroma kaip 
pas poną daktara. Viena gele
žiniai puodai sunku buvo in- 
vesti, nes tėvas, kaip daugu
mas senesnes kartos žmonių, 
tvirtino, jog moliniame incle- 
virtas valgis yra skanesnis. 
Tas skirtumas pažiūru tėvo ir 
Urbonienės del geležiniu puo 
du buvo priežastim nuolatiniu 
tarp jųdviejų nesusipratimu. 
Motute tuo laiku buvo jau mi
rusi ir asz invairiais budais 
stengdavausi tiems vaikams už 
kirsti in musu-namus kelia.

Bet tas retai tepavykdavo. 
Urboniene labai mažai kreip
davo domes in mano pasaky
mus, o dažnai net isz virtuves 
liepdavo man iszeiti.

Turiu dargi prisipažinti, jog 
Urbonienės iszmetinejimu bei 
aimanavimu ir pusėtinai bijo
jau. Todėl ir nevejama tuoj isz 
virtuves bėgdavau, kaip tik 
Urboniene savo geležiniu puo
du Odisėjo — Homero veika
las, kame nupasakojama Odi- 
sejaus graiku karžygio kelio
nes, — klaidžiojimai ir prieti
kiai jose pradėdavo.

0 tas. vis dažniau ir dažniau 
atsitikdavo* Pradžioje viena ki 
ta karta sanvaitej, paskui kas
dien, o galop nuo pat ryto iki 
vėlam vakarui. Vien szeszta- 
dieniai sudarydavo iszimti.

Subatomis ir rankos Ur
bonienei mažiau drebėdavo nei 
kitomis dienomis ir recziau jai 
viskas isz ąusu slydo ir paga
lios nebuvo to nuolatinio tai 
szikejimo apie geležinius puo
dus be poną daktara.

Nuo pat vidurdienio tašyk 
szilde Urboniene vandeni, o 
kartais net szarma. Isz kama
ros atsineszdavo kelis mesas, 
sūrio ar sziaip gardesnius kąs
nelius.

Rūpestingai sau nuo burnos 
atitraukdama, rinko juos se
nuke per isztisa sanvaite, kad 
Subato j turėtu kuom Jo
nuką pavaiszinti. Galop isz sa
vo dideles, margos skrynios 
iszsiimdavo lopu be siulu. Visa 
tai ruoszdama verkszleno sto-

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie na isz raa 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 106 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
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£.
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ru, nudėvėtu žiurstu szluostc 
akis ir nosi ir kart kurtėmis 
dirsteldavo laiptu link.

Pagalios, jau gerokai sute
mus ateidavo Jonukas. Buvo 
tai auksztas, juosvas, szeszio- 
liktos metu vaikinas. Jau dvie- 
jus metus mokėsi jisai kurpit 
amato. į

Jonukas visuomet ateidavo 
purvinas, apdriskęs, bailiai,1 
lyg savo szeszelio pabūgęs, ap-| 
linkui 'besidairydamas. Atejas 
pirmiausia bueziuodavo moti-1 
na i ranka, paskui, suolan atsi
sėdės, kiekviena jos žingsni 
sekdavo paniurusiu godžiu1 
žvilgsniu.

Nors daugelis metu jau nuo 
to laiko praslinko, bet pri
simenu ir ta godu Jonuko žvil
gėsi ir jo užguita veido isz- 
raiszka.

Dideliausiu nekantrumu 
laukdavau Jonuko atsilanky-' 
mu. Tuomet ir apie geležinius 
puodus Urboniene užsimirsz 
davo kalbėti, ir pono daktaro 
neminėjo. O kiek gražiu pasa
kų teikdavo man Jonukas. Ro
dos dienas, — naktis klausy
tum.

Urboniene, dažnai neleisda
ma nei pasakos galo sulaukti,'^11 
liepdavo man eiti isz virtuves.!

Iszejusi, asz per plyszi dury-' 
se matydavau kaip motina nu- ■ 
rengdavo Jonuką, prilenkdavo! 
ji prie bliudo vandens ir praus
davo, brūžindavo kakta jo, au
sis ir galva. Tai atlikdama Ur
boniene verkszleno ir žiurstu’ 
akis ir nosi szluoste.

Niekuomet negalėjau supras
ti ko ji verkia. Ar kad Jonuko 
marszkiniai buvo suplysze, ar! 
kad jo pecziai 'buvo sudaužy-Į 
ti, mėlynom iszmarginti, ar gal' 
dėlto, kad visas jis buvo toks 
sudžiūvęs, liesas, rodos pakak-' 
tu vėjo pustelejimo ir 
bleksztu.

Užbaigusi prausima, 
niene duodavo Jonukui 
rius marszkinius, kuriais anas, 
užpeczkiu užlindės, persireng
davo. Galop senuke vaiszino 
sunu savo sutaupytais skancy 
siais.

Tuomet baigdavosi ir mano 
sargyba ties virtuves durimis. 
Vienatins mano sargybos tiks
las buvo susilaukti tos valan
dėlės, kuomet Jonukas pradė
davo valgyti, o Urboniene pric- 
szais atsisėdusi, lope jo drabu
žius. To susilaukusi asz gryž- 
davau virtuvėn, o Jonukas sa
kydavo man kuria nors savo 
instabiuju pasakų.

Tuo tarpu susilaukėm Kalė
dų. Buvo giedras, szaltas vaka
ras. Mieste vaikszcziojo taip 
vadinamieji Trys Karaliai. Ju 
tarpe buvo net mirtis, kipszas 
ir angelas!

Ateina, ateina —dusliu nuo 
susijaudinimo ir nuovargio: 
balsu suszuko atbėgusi isz kie
mo Urboniene. Man ir szirdis 
nustojo plakusi.

Priemenei iszgirdom sun
kius žingsnius ir rietežiu žvan
gėsi. Galop duryse pasirodė 
begalo juodas, baisus kipszas. 
Ypatingai baisus atrodė gal 
dėlto, jog buvo iszkores savo 
ilgaji raudonos gelumbes liežu-

. vi. Palei duris sustojęs, sto
riausiu, jo manymu pragarisz-

■ ku balsu, iszleto tarė:
Garbe Jėzui Kristui!

ji par-

Urbo- 
szva-

Ka su toms Hazle tones 
merginom darosi, 

Jog nuo vaikinu kratosi, 
Liepe angliszkai mokytis, 

Tada gailės prie ju gretytis. 
Da paliepė ir ežiu kramtyti, 

Žaliom seilem spjaudyti, 
Tada tik lietuvius mylės, 
Ir kalbėtis su juom gales. 
Vaikinai kitokios patarimo 

neturi, 
Jeigu mano paeziuotis ant 

ungarkos žiuri.
Tai vyreli isz tokiu merginu 

juokėsi, 
Ir prie ungarkaieziu gretinasi,

Su joms aipsipacziuoje, 
Gražiai ir meileje gyvuoje.

* * *
Viena mergele netikus, 
Bet prie teatro tikus, 

Aktorka būti užsinorėjo, 
Pagriebė savo tėvo pinigus, 

didelia miestą nupleszkejo, 
Darbo jieszkojo.

Tėvui neiszpuole kitaip 
padaryt, 

Tuojaus in ten nuvažiavo, 
Ir nepoilgam dukrele namon 

pargabeno.
, i Tėvui tas triksas apie szimta 

kasztavo,
Uždarbi patrotino keliu dienu, 

Namie po tam vaktavo, 
Nepoilgam laikui jauniki 

gavo, 
Vaikinėti patoga ir szvaru, 

Padare sugertuves ant galo.
Ant užsako pas 'kunigą padavė, 

Vaikinelis ant dresiu pinigu 
davė.

Noriais žmogus visaip storojes 
Tai vis prieszingai stojęs.

Veselka suiro, 
Viskas po szimts pypkių pairo. 
Vyrukas vos pinigus iszgriebe, 
Drapanas atėmė ir pardavė, 

Pinigus in banka indejo, 
Ir viskas po velniu nuėjo!

* * *
Vienoj vietoj buvo užgaveniu 

szokis,
Ir tai įiebile kokis, 

Szo’ko ir linksminosi, 
Kiek tik 'kam norėjosi. 
Merginos su moterimis 

maiszesi, 
Kožna isz savo dukrelių 

gėrėjosi.
Ne dyvai, juk ir peleda 

isz savo vaiku gėrisi, 
Isz skaistumo stebisi, 

O ežia szirdeles mama, 
Isz, savo dukreles, jau gana.
Bet kada kvaraba inlindo, 

Ir nuo keliu merginiu skrybė
lių papuoszes dingo, 

O kad girtos buvo,
Tai ir paezios nežino.

O mano szirdeles, 
Biauriu kaip pasigėrė 

mergeles, 
Nedyvaį jog guzule trauke, 

Suvisai ne nesusirauke, 
Kitiems neapsileidžia 

Norints pasileidžia.
Ka nore, kokios mameles, 

Tokios ir ju dukreles!

kaž kas 
cipiamu

Karalaiti

matomai, padaryta apsiausta.! JaUn0S LietUVaitCS 
Maža jo kepuraite buvo pa- 
puoszta didele, balta, poperine 
plunksna. Karaliaus dvarisz'kis 

.mandagiai mums visiems nusi
lenkęs, paėmė kede ir, pasta
tęs ja vidury kambario, atida
rė duris savo valdovui. Raudo
nais isz keliu inipylu padary
tais dargi plunksnotais savo 
rubais besididžiuodamas inejo 
Erodas. Inejo apsiniaukęs, už- 
simanstes, galva nuleidęs. Jo 
veidas lyg pažinstąmas man 
pasirodė.

Tucz-tuojau slenka mirtis— 
baltutėlė lyg toji paklode, ku
rion ji yra insisupusi. Neperil- 
giausieji mirties rubai sieke 
vos iki pusei jas puodu, auksz- 
tais aulais batu.

Asztriu dalgiu pasirausty- 
dama nuėjo ir atsistojo szalia 
sedinezio kedeje Erodo. Bet 
karalius jos nepaste'bejes ir, 
sekdamas savo baisiais, krau- 
geriszkas mintis, pradėjo kal
bėti.

Kaip kelis žodžius spėjo jisai 
isztarti, tarpduryje 
sujudo, susi'belde ir 
balsu suszuko:

Joneli! Karaliau! 
mano szviesiausis!

Vienu akimirksniu, nedavu
si Erodui nei atsipeikti, Urbo
niene puolė in ji , susijaudinu
si pradėjo bueziuoti jo rankas 
ir purpuriniu rubu krasztus. 
Valdovas, turkliuties nepaisy
damas, bandė kalbėti toliau, 
bet neinstenge. Jo balsas stai
ga suvirpo, lupos krupterejo 
viena, kita karta, o isz akiu pa
byru dideles, tyros aszaros.

Viskas isziro Erodo minis
teris garsiai pareiszke savo pa
sipiktinimo, kad karalius del 
nieku apsižliumė.

Mirtis patarė viską isz nauja 
pradėti. Angelas sėdėjo u'žpecz- 
kin užlindės ir viso to nesma
gaus invykio nežinojo. Todėl 
jis kart kartomis, kaip jam bu
vo insakyta, užtraukdavo:

Gloria! gloria in excelsis ■ 
Deo!

Kipszas-gi nieko nepatarda
mas tese vaidinima toliau. Tuo 
tarpu ir Urboniene jau pavyko 
nuraminti. Valdovas atsipeikė
jo ir be jokiu kliucziu susilau
kėm tos valandos, kuomet mir
tis nukirtusi nuožmaus klas
tingo karaliaus galva, o kip- 
szas szakemis ja auksztyn isz- 
keles ir pragaran nusineszes.

Nuo to laiko pas mus szis ir 
tas pakitėjo.

Puodai, tiesa sakant, dužda
vo kaip ir seniau, bet apie poną 
daktara jau kur kas recziau 
buvo kalbama. O laiko skaity
mui visi naujagadynia pas mus 
prasidėjo.

Dievulėliau mano! — saky
davo Urboniene, asz-gi szita 
puodą pirkau dviem dienom 
priesz tai, kaip Jonelis karaliu
mi buvo, o jis parsprogelis jau 
varva. Kartais ve'l sakydavo. , 

Juk mes szita sieksni malku 
pradėjom tašyk, kaip Jonelis 
karaliumi buvo.

’ Ta-gi Jonelis buvo karaliu
mi taip rinitai sakydavo,
tasai vieszpatavimas butu tik
rai invykes politinis teisybe, o J tais paredelais. 
Jonelio valdomas szalies ribas vimi atsidžiaugsiu.

i geografijos žemėlapyje galima Į 
butu nurodyti.

Be to karta net prasitarusi,' 
jog reiketu Joneli nuo kurpiaus 
atsiimti, kas jam naudos isz to 
amato.

Dabar jau Urboniene pati.

Amerikietes Svajones

Asz graži, jaunute 
Jaunos dienos mano,— 
'Moku, kaip pauksztute 
Cziullbint ant piano.

Asz daugybe szokiu 
Dailei moku szokti; 
Daugel tiek visokiu 
Nieks negal iszmokti.

Mircziau asz isz bado 
Kad nebūt saldainiu, 
Gardaus czekolado, 
Szokiu ir svetainių.

Vaikinai kas diena 
Kaip tik mane randa, 
Ir jei bunu viena 
Jie prie manes lenda.

Tarytum in sūri
Katinai iszalkia,
Jie in mane žiuri
Ir akytėms merkia.

Tuoj jau vyra gausiu— 
Busiu tikra '“leidę,” 
Asz namie sėdėsiu 
Vyras parnesz pede.

Pripirksiu 'be galo 
Malavos, milteliu, 
Aukso ir gintaro 
Dresiu lygi keliu.

Ir vyra mylėsiu 
Jam pavesiu szirdi;
Su kitais kuždesiu

Del manes jis gali 
Pusrvcziu nevirti, v 7
Anksti darban eiti
Ir ten dirbti — dirbti.

Ka ąsz vyrui liepsiu
Ta turės jis veikti, 
O kad ne — “apsirgsiu 
Sunku bus pasveikti.

Nematysiu vargo
Džiaugtis vien galėsiu, 
Ir szunyti marga
Pas save auklesiu.

Kad jis dailiai lotu, 
Lotu visa laika,
Asz esmių protinga — 
Man nereikia vaiko!

Nors meilus jaunikis 
(Bet kaipo vyrukas — 
Gali but netikės 
Atkaklus ir bukas.

Gali jis sugriauti
Meile ir ramybe, 
Gali reikalauti
Del saves lygybe.

Lai biaurybe žino, 
Jam in barzda spjaucziau 
Vėl bucziau mergina.

gabiausias ar- 
sujau- 
vargu

Urbo-

be/t Urbonienei nepriesztarą-i 
vau.

Man jis atrodė tuo paežiu^ 
juosvu, rauplėtu vaikeszu, ko
kiu buvęs priesz ta savo kara
liavimu. Tiktai ikaraliszkieji 
rubai vis trumpesni jam buvo. 
Urbonienės nurodomu privalu
mu nepastebėdavau pas Jonu
ką net tuomet, kuomet jis vai
dindavo mudviem karalių Ero
dą. Bet tas nei kiek man ne
kliudė juomi gėrėtis. Urbonie
ne tai net aszaromis paplūsda
vo.

Joks, kad ir
tistas-tragikas labiau 
dinti savo klausytojus 
bau instengtu.

Prabėgo trys metai,
niene pas mus jau nebetarna
vo. Viena diena gavau žinių, 
jolg žinai mirszta, ir kaip bu
vusi nubėgau senukes butam

Inejusi gera valanda nega
lėjau nieko inžiurtei szitoj 
drėgnoj niūrioj lindynėj. Palu
biais slankiojo kamuoliai du
rnu — bobos žinoves tik ka rū
ke ligone. Vidu aslyje stovėjo 
moterų būrys, kurios galvomis 
linguodamos kazka slaptingai 
kuždėjosi. Palei siena, dide
liais margais. patalais užklo
styta, gulėjo Urboniene. Josios v 
veidą mirties szeszelis buvo 
jau užstojęs, tik pro ramumo ir 
pasigėrėjimo kupinas akis dar 
skverbėsi siela.

Kairioj rankoj ji laike žva
ke; desziniaja glostė sunaus 
galva, kuris, savo karaliszkai- 
siais rubais insirenges, in 
kniubo in motinos patalus ir 
net pasikukeziodamas verke.

Purpurinis apsiaustas jau 
permažas jam buvo ir nestenge 
pridengti jo suplyszusiu, ma
tomai senai motinos nelopytu, 
kelnaieziu ir purvinu, basu ko
jų.

Arszesnis Už Velnią

karaliaus Erodo ir neprausda- 
vo, tik dabodavo kad jisai pats 
sanžiningai tai atliktu.

Nuo tos valaneles Jonuko 
vieszpatavimo dienos ir rankos 
Urbonienei lyg mažiau drebė
davo ir greta recziau jinai 'bėg
davo. Prie seniau jau sudariu
sio isžimti Subato, prisidėjo 
dar nedelia.

Nedeldieny po piet Urbonie
ne atsidarydavo savo auksz- 
ta, marga skryna ir, isztrauku- 
si isz ten Jonuko karaliszkui- 
sius rublis ir aukso vainiką, 
verkszlendama ilgokai jais gė
rėjosi.

Jai tuo tarų biivo atbėgės Jo-

Kunigas, pabaigęs iszdes- 
tinet mokslą apie pekla ir 
velnius, klausė vieno isz mo
kytiniu:

— Ar yra kas arszesnio 
ant svieto negu szetono?

— Yra — atsake užklaus
tasis be užsimanstinimo.

— O kas? — paklausė nu
sistebėjas kunigas.

— Policij antas — atsake 
drąsiai vaikas.

— O tai del ko?
— Ba kaip mamyte su tė

tė barėsi, tai kalbėjo: —“o 
kad tave velniai paimtu,” o 
veinok ne vienas velnias.te
veli ne paėmė, o kaip andai 
pasigėrė, tai ji tuoj aus poli
cij antas paėmė ir turėjo už
mokėt bausme.

Pirkite Apgynimo Czedinimc 
Bondus ir Markes.

PUIKI ISTORIJA 1

lyg aukas, raszydavo:
Joneli! Žuvele! Apsisek szi- 

Bent syki ta-

inbego szauuns Karaliaus Ero- „ Ne„žmIr„llte G„od.lin! stal. 
do ministeris. Szis inžymus tytojai, atsilygint su prenumerata už 
valdininkas buvo persimetes laikra’zti “Saule” kurie apie tai už-

— 2------ prasze idant nesulaikyti

Jonukas iszpradžiu spirda- 
vosi, pagalios apsisukdavo, o 
motina plodama delnais su-| 
szukdavo:

Tikras karalius! Jam tik ir 
skirta karaliauti! Kad taip 
sveika bucziau, skirta! Insižiu- 
rekit tik mano mieli. Tikriau
sias karalius!

Asz nors ir nebuvau tos nuo-

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa-

I tnirszo ir prasze idant nesulaikyti
| Kipszo pėdomis grakszcziai per petį melsva isz seno sijonos uikraszczio. paskubinkite I i l nionęs del Jonuko paszaukimo,

• i - -1 ■

■i

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.
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Žinios Vietines
: — iSubatoje/ pripuola 40 
Kankiniu; Nedėliojo, iSzv. En-Į 
logic; Panedelyje, Grigorio I 
Did., Utarninke, Szv. Enfrazi
nos; iSeredoje, Szv. Matildos; 
Ketverge, Szv. Bonifacio; Pet- 
nyczioje, Szv. Ruperto; Suka
toje, Szv. patriko.

I
—• Liet. Moterių Draugisz-I 

kas Kliukas isz Schuylkillo pa
vieto rengia dideli Kart Parte 
Ketverge, Gegužio-May 10-ta 
diena 1945m., Szv. Juozapo pa
rapijos svetainėje. • Tikietai 
(parsicluodasi po 50c.

SHENANDOAH, PA

—■ Edvardas Ubbanavicz- 
ius 29 metu, nuo E. Mt. Vernon 
uly., likos sužeistas Maple Hill 
kasyklose. Gydosi Locust Mt. 
ligoributeje.

t Antanas Szaponis gerai 
Ižinomas gyventojas nuo 105 S, 
Bowers uly., mirė Utarninko 
yaik., 5:45 vai., namie. Gimęs 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
40 metu adgal. Buvo angleka- 
jsis, bet apleido savo darba du 
metai adgal. Paliko savo pa- 
czia Paulina, ir sekanezius vai
kus: Antanas prie tarnystes, 
Camp Pinedale, Fresno, Calif., 
J. Pajuniene, N. Arlington, N. 
J., Jonas prie laivynes tarnys
tes; Povylas, Albinas, Vincas 
ir Jurgis namie, taipgi sesere

GENYS MARGAS
ISZ PHILADELPHIA, PENNA

... Darbininkas Ir Kareivis...

Philadelphia, Pa. — Lietu
vos Neprigulmybes paskelbi
mo 27 metu sukakties minėji
mas invykias Vasario (Feb.) 
18 d., 1945 m., Lietuviu Muzi
kos svetainėj, visais atžvil
giais pavyko labai gerai. Szia 
szvente renge, Philadelphios 
Raudonojo Kryžiaus Komite
tas ir Liet., Muzikos sales ben- Į 
drove, vienoj vietoj visi Phila- Į 
delphios lietuviai.

Svetaines pir., J. Griganavi- 
czius atidarė susirinkimą ir

perĄMERIKIETIS kareivis
daug- nesiprieszina kad jis 

turi kariszkus drabužius ne- 
szioti, kad jis turi valgyti kas 
jam duodama, kad jis turi mie
goti ten kur jam yra paskirta. 
Bet baisiai nemyli, nenori tar
nauti, kito žmogaus klausyti. 
Jam baisiai nesmagu kad jis 
sziandien nelaisvas žmogus. 
Jis sziandien yra ten kur jis 
yra ne už tai kad jis nori ten 
būti, bet už tai kad jam buvo 
pasakyta ten eiti ir būti. Jis 
yra stumdomas isz ežia in ten, 
o isz ten kur kitur. Ir jam tas 
nepatinka. Taip ir turi būti, 
nes jis nebūti Amerikietis jei
gu jis nesiprieszintu.

Skirtumas tarp kareivio ir 
darbininko baisiai didelis. Ne
paisant kaip sunkiai kariszka- 
me darbe bet kuris darbininkas 
dirbtu, kiek jis karo bonu pirk
tu, jis toli gražu, jokiu budu ne-

isz karo tuszcziomis rankomis. 
Valdžia gal iszmes jam szimti- 
ne ant pradžios, kaip mes szu- 
neliui numetame mėsos szmota 
nuo stalo.

Ar galima sakyti ar mausty
ti kad Jurgis ir Juozas vėl bus 
geri draugai kaip karas užsi
baigs? Vargiai. Jurgis jau tu
rės kitus draugus, kaip ir jisiiperstate vedėju Juozą Kava- 
pats,’ pasiturinezius. Juozas j nauska. Kun. Dr. V. Martuse- 
griszbe pinigu ir be draugu, viezius paskaitė “Invocation.” 
Juozo draugai po kare iszsi- “Dainos Choras, vedant Inž. 
skirstys in visus Amerikos w. Norkuj, sugiedojo Ameri- 
krasztus. Kaip Juozui buvo pos įr Lietuvos Himnus, 
darbas ir prakaitas, Jurgiui Į j.

Į buvo puiki pjūtis.
Ne taip seniai valdžia norėjo 

perkraustyti, permainyti pen
kis szimtus darbininku isz vie
no fabriko in kita fabriką, kur 
jie buvo baisiai reikalingi. Vi
sas tas miestelis sukilo.

Darbininku unijos, miesto 
majoras ir bobos šukele baisu 
triukszma ir liarma. Visi szau- 
ke ir reke, kad tai tikra vergi
ja, kad ežia Amerikoje niekas 
niekam negali pasakyti kur 
dirbti, kaip dirbti, kam dirbti 
ir kiek dirbti! Bene ežia ne lietuvius ir iszreilkszdamas di- 
Amerika?!

Mes, ežia namie, kaip pas 
Dieva už pecziaus betupėdami, 
gal ir galime suprasti; gal ir 
galime pateisinti toki tu dar-

Kavaliauskas perskaitė 
Penna., Gubernatoriaus Pulk. 
Edward Martin DEKLERA- 
CIJA Lietuvos NEPRIGUL- 
MYBES pripažinimą Vasario 
16ta 1945m.

St. Jurgio parapijos mokyk
los mokiniu, vaikucziu ir mer- 
gaieziu, labai gražiai iszpilde 
keletą kuriniu dainų ir dekle- 
maciju. t?

J. Kavaliauskas perskaitė 
Philadelphios Mayoro Ber
nard Samuel ilga ir gražu laisz
ka,, svęikinanti Philadelphios

delia ir gilia užuojauta lietu
viu Tautai ir ipareiszkima, kad 
Lietuva turi būti laisva ir ne
priklausoma valstybe. Juriu 
kapitonas P. Labanauskas, pa-

Control Body;
2) That the soviet adminis

tration in Occupied Lith
uania proceed in accord
ance with international 
law and the rules of war
fare ;

3) That the citizens of Lith
uania who were deported 
to the U. S. S. R. in 1940 
and 1941 be released and 
permitted to return home; Vietos

4) That the American Relief ežiam ir lietuviszkiem laikrasz-
Agencies be given full fa- eziam. — J. V. G.
cilities to extend relief as 

• soon as possible to the in
habitants of Lithuania, 
and pending their return 
home, also to the Lithua
nian deportees in the So
viet Union.

At the same time, the United 
Lithuanian Organization of' 
Greater Philadelphia, Pa. so
lemnly protest against the re
ported reign of terror inaugu
rated by the Soviet Adminis
tration in Lithuania, more par
ticularly against bloody re
prisals, the confiscation of pri
vate property, the deportation 
of its citizens, the suppression 
of their religious freedom and 
their individual human rights,

Pa., on February 18th, 1945.
WHEREAS the Government 

of the United States if Ame
rica continues to recognize 
the sovereignty of the Re
public of Lithuania; and

WHEREAS all successive dec
larations by the United Na
tions beginning with the Dec
laration at Moscow as well as 
Teheran and Yalta repeated
ly reaffirm the principles of 
the Atlantic Charter; and

WHEREAS it is a well known 
policy of these United States 
to intercede in the saving of 
human lives ant the alle
viating of the suffering of j 
peofbes being liberated from 
all oppression,

NOAV, therefore be it and it is 
hereby resolved that the Unit
ed Lithuanian Organizations 
of Greater Philadelphia, Pa. 
urgently appeal to our Govern
ment, pending the re-establish
ment of National Representa
tive Government of the Repub
lic of Lithuania and without 
prejudice to the sovereign 
rights of the people of Lithua
nia, to intercede now with the1 and herewith again appeal to 

the Government of the United 
States to intervene and to pro
tect their rights now and at the 
Peace Conference.

Juozas Kavaliauskas Chair
man, 

Kristas Žemaitis Secretary.

Originalas pasiunsta: Suv. 
Valst. Prezidentu j, F. D. Roo
sevelt, Nuoraszai: — Secretary 
of State of the U. S. Hon. Ed
ward R. Stelinius, The Hon. 
Tom Connally, President of 
Foreign Relation Committee, 
Penna. U. S. Senatoriam, Vi
siem Philadelphios Congres- 
monam, Penna. Gubernatoriuj, 

j Philadelphios miesto Mayoruj, 
: XT‘ ' > amerikonu laikrasz-

Skaitykite “Saule”

Government of the Soviet 
Union

l)That the military occupa
tion of the territory of the 
Republic of Lithuania be 
placed under the supervi
sion of the Inter-Allied

Suoimildanli, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laiikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis pr'aszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
yarda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 

’ jieszkoti po visas knygas isz 
11 kur musu skaitytojas rasze 

laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiungite sena ir nau
ja adresa, tai (greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

Margarete, ir du puse-seserys 
Lietuvoje. Velionis prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. V. 
Menlkieviczius laidos.

Frackville, Pa. f Jonas Va
laitis, 73 metu amžiaus, mirė 
Seredos ryta 5:45 vai., pas sa
vo dukteria ponia J. Žaloniene 
141 iŠ. Wylan uly., sirgdamas 
per keletą menesius. Gimė 
Lietuvoje pribuvo in Amerikai 
būdamas jaunu vyruku. Pali
ko du sunu, Joną ir Antanu, 
mieste, taipgi dukteria p. J. 
Žaloniene ir. 10 anuku ir keletą 
broliu Lietuvoje.

Girardville, Pa. t Rozalia 
Sakalauskiene, nuo 313 W. 
Mahanoy avė., mirė Utarninko 
ryta, sirgdama ilga laika. Gi
mė Lietuvoje pribuvo in iShen- 
andori 45 metai paskui atsi
kraustė in czionais. Jos vyras 
Antanas mirė 14 metu adgal. 
Paliko 5 sūnūs ir 3 dukteres, 
taipgi 6 anukus ir du brolius. 
Laidos Subatoje su apeigomis 
Szv. Vincento bažnyczioje 9 
vai., ir bus palaidota parapi jos 
kapuose Frackvilleje. Žilins
kas laidos.

Ant pardavimo, namas
ant 332-334 AV. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: AIRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

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

prisilygins prie kareivio. Dar 
bininkas ta žino ir kareivis ta 
žino.

Visi tie parengimai, tie szo- 
kiai, tie baliai ir teatrai, ku
riuos darbininkai surengia ka
reiviams nieko nereiszkia, ta 
skirtumą nesumažina. Nes vie
nas žmogus yra laisvas, o kitas 
ne, ir ežia didžiausias skirtu- 
mes.

Juozas Butkus ir Jurgis Sut
kus, sakysime, buvo geri drau
gai. Jie mokinosi sykiu, drau-, 
gavo sykiu, dirbo sykiu ir už
augo sykiu. Juozą Butku pa
ėmė in kariuomenia. Jurgis 
stojo in kariszka darba ir isz- 
sisuko isz kariuomenio. Abudu 
jau buvo ženoti. Jauna Butkie
ne tuoj aus turėjo sau darbo 
jieszkotis kad užlaikyti j u ma
ža szeimynele ir ka tik insikur- 
ta nameli. Juk mažai, labai ma
žai kareivis Juozas gali padėti. 
Tas paskyrimas, tas nuo jo pe
des atmuszimas keliu doleriu 
jokiu budu negali Butkienei ir 
j u vaikucziui užtekti. Ji turėjo 
atsisakyti, pasitraukti isz savo 
draugyseziu ir kliubu. Viena, 
nebuvo pinigu, antra ir laiko 
nebuvo. Juozas kareivis isz sa
vo penkios deszimtys doleriu 
turi ir savo szeimynele apr.u- 
pinti ir pats pragyventi.

Dabar pažiūrėkime in Jurgi 
Sutku, kuris dirba kariszkame 
fabrike. Ir jis ženotas, ir jis 
maža szeimynele turi. Bet ežia 
jau visai kitaip. Jurgis uždirba 
du syk daugiau už Juozą ir 
viena sanvaitia negu Juozas in 
visa menesi. Jurgis jau skaito
si pasiturintis žmogelis. Jo 
žmona szimet jau nusipirko 
gražu kailini koata. Szeimyne
le persikraustė in gražesni na
rna, gražesnio  j e apylinkėje. 
Jurgiui ir pinigai ir draugai 
kaip szienas.

Jurgis ir Juozas buvo geri 
draugai, bet diena po dienos 
jie eina kitais, viens kitam 
skirtingais keliais. Po szito ka
ro, Jurgis jau bus susikrovęs 
sau gražu turteli, Juozas grisz 

bininku. pasielgimą.. Mes ne 
tiktai suprantame apie strai- 
kas bet greieziausia ir patys 
syki kita iszejome ant straiku 
del vienos ar kitos priežasezio. 
Bet kaip penkios-deszimtys 
doleriu in menesi kareivis ta 
supras? Ka jis pasakys? Jis ne 
tik dirba, ne tik tarnauja, ne 
tik prakalta lieja, bet ir savo 
krauja iszlieja, savo gyvastį 
paaukoja! Ir jis nestraikuoja! 
Jis jau tokio pasielgimo nesu
pranta; mes jau visai kita, jam 
nesuprantama kalba kalbame! 
Mums baisiai nepatinka kad 
Karo Sztabas nori investi in- 
statyma imti darbininkus in 
darba panevalia. Mes sakome 
kad ežia yra laisve, kad Ame
rika tai ne Vokietija, kad dar
bininkas yra laisvas žmogus. 
Bet taip kalbėdami, taip saky
dami, tik stabtelkime ir pažiū
rėkime in musu kariuomenia, 
broli ar drauga ten yra. Kur jo 
laisve? O kuomi mes geresni?

Tie visi gražus spyeziai, tos 
patrijotingos prakalbos, tos 
graudžios aszaros, tie visokie 
pasižadėjimai kaip mes gerbia
me ir gerbsime savo kareivius
tai tuszezias maiszas. Lengva mas lietuviu kovas už nepri- 
spyezius, prakalbas sakyti, pi- gulmybia. Adv. M. M. Szlikas, 
gu aszaras lieti, dar pigiau pati perskaitė rezoliucija, kurios 
dangų prižadėti. Bet dabar, nuoraszu czion pridedu, kuri 
kaip Karo Sztabas raszo kad, tapo priimta vienbalsiai. Ant 
kaip kareivis tarnauja, mes pabaigos “Dainos” choras su- 
taip dirbtume, visi mes speigte dainavo dar keletą lietuviszlku 
spiegiame kad mes žmones, ne dainų, o viena labai ypatinga, 
vergai. J eigų taip mes sakome,1 naujai 
tai kas yra kareivis, ir kuomi “Mes 
mes esame geresni už kareivi? sim!’ ’

Kareivis visa ta atjauezia; daug, 
kareivis mato ir supranta kad giau. 
darbininkas nenori būti pana- 
sžus in kareivi, kareivis mato 
ta skirtumą, kuri darbininkas 
daro tarp kariuomenio ir fabri
ko, tarp tarnybos ir darbo. Szi-
tas skirtumas diena in diena tion of Greater Philadelphia, 
vis didėja!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! 

saike trumpa bet inspudinga 
kalba. Paneles Antanavicziu- 
tes, sudainavo keliata duetu 
labai gražiai. J. V. Grinius, pa
sakė trumpa kalba, ir pakvietė 
Raudonojo Kryžiaus atstovias 
slaugias panelias Smith ir 
Bradley, kad jos butu liudyto
jos ir pagelbininkes aukojime 
Raudonajam Kryžiuj. Raudo
najam Kryyžiuj surinkta $822.- 
25, o vėliau Liet., Muzikos sve
taines bendrove pridėjo $50.00, 
nes viso szios szventes pasdku 
R. Kryžiuj $872.25. Gražia ir 
inspudiniga kalba (pasakė adv. 
C. S. Cheledinas. Juokingiau
sia ir ilgiausia kalba pasakė 
Kun. J. Bagdonas isz Mahanoy 
City, Pa. Labai gražiai pasiro
dė, kaip kad ežia jais vadina 
“Vaidelutes” SLA. 370 k. na
res, Lietuviszkais rubais pasi
rengusios paszoko keletą kla
siniu lietuviszlku szokiu. “Vai
delutes” publika ilgai neleido 
no estrados griausmingais ap
lodismentais. Paskutinis svetys 
kalbėtojas p. J. Kajackas, Lie
tuvos Pasiuntinybes sekreto
rius, trumpai bet labai inspu- 
dingai kalbėjo, nuvaizduoda-

pritaikintais žodžiais 
be Lietuvos nenurim- 

Publikos buvo labai 
gal tūkstantis ar dau-

Ed-Gubernatoriaus Pulk, 
ward Martin Deklaracija:

RESOLUTION 
unanimously adopted by the 
United Lithuanian Organiza-

Pa., on the occasion of the cele
bration of the twenty-seventh 
Anniversary of Lithuanian In
dependence held at the Lith
uanian Music Hall, 2715 E. Al
legheny Ave., Philadelphia,

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. ,102 Prakeikta, meilingas kri- 
mlnaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
IHltS. l§ž Lietuvisžku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ......................................  15c

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

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

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

SKAITYKIT 
“ŠAULE”

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

:: 25^ ::
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaJenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu. ...... .20c

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 apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; 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; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

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

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25«

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

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

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

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

Adresas: H 

Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Penna.




