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Belgij a N enori Karaliaus
Isz Amerikos
NELAIME ANT

GELEŽINKELIO

17 Žuvo; 32 Sužeisti 
Traukinio Nelaimėje

I .

MILTON, PA.—Freito trei- 
nas, traukinys lenkdamasis su 
greitu ekspreso traukiniu nu- 
szoko nuo begiu, ir susimusze. 
Daug žmonių buvo sužeista ir 
kiti žuvo. Penna., Kompanija 
aiszkina, kad vienas freito ka
ro ratas inkaito ir užsidegė, 
paskui tas karas nuo begiu nu
sviro ir taip atsitiko ta baisi 
nelaime.

Rado Negyva Kūdiki

-■ KARE -
JAPONAMS KAIP IR 

VOKIECZIAMS 
TA PATI BEDA

KANSAS. — Valdžia jieszko 
nelabu ypatų, kurios pamėtė 
prie geležinkelio sudegusi kū
diki invyniota in laikraszczius, 
kuri rado vaikai. Tyrinėjimas 
parodei badai kūdiki sudegino 
duktė kokio ten ukininkio.

Virszuje Kapitonas Daniel 
Gallery isz Chicago, Ill., pa
rodo submarine kuri jis val
de viena Amerikoniszka lai
vą sugavo Pacifike ir jo ka
rius paėmė nelaisve.

Mergina likos aresztavota.

Važiuos Pas Savo
Vyrus In Vokietija

WASHINGTON, D. C. — 
Karo Sztabas pranesza, kad 
neužilgo Amerikiecziu karei
viu, žmonas, paezios gales va
žiuoti pas savo vyrus, kurie da
bar pasiliko Vokietijoje. Bet 
da turi biski palaukti, nes nėra 
gana laivu, stoka maisto ir su
sisiekimai da nepergeriausi. 
Kai tik viskas apsispakajys te
nai, tai valdžia leis moteris va
žiuoti pas savo vyrus.

Penus., Ūkininkai Turi 
300,000 Automobiliu

Pirko $100 Karo Bono

HARRISBURG, PA. — Di- 
desnia dalis Pennsylvanijos 
ūkininkai turi sziandien po au
tomobiliu, o daugelis yra loc- 
nininkais ir po kelis. Isz viso 
valstijos ūkininkai turi apie 
300,000 automobiliu. Sziandien 
ukininkio gyvenimas yra sma
gus, kur nori ten ir važiuoje ir 
kelione atbūna linksma ir grei
tai.

Jaunas pakraszczio Sar
gybos Leit. Henry Cookson 
sūnelis parodama su savo 
$100 Amerikos Karo Bonu, 
kuri pirko sziame vajuje.

Japonu Karo Sztabas, ant že
mes, padangėse ir ant mariu 
dabar turi ta pati klausima isz- 
riszti, kuris Vokieczius taip 
baisiai vargino kai Amerikie-j 
ežiai atvažiavo in Europa ana 
pavasari: Kur prieszas pir
miausia puls, kur jo laukti, kur 
ir kiek kariuomenes laikyti ar 
pasiunsti?

Japonu Karo Sztabas gerai 
žino kad yra dvi vietos kur 
Amerikos armijos gali juos už
pulti. Japonai taipgi žino kad 
diena po dienos jau tas užpuoli
mas ateina areziau irareziau.

Tos užpuolimui vietos yra 
visiems aiszkios:

1. Amerikiecziai gali pulti 
staeziai ant Japonijos, ant tu 
salų kurias mes vadiname Ja
ponija. Bet tai ne viskas. Leng
va pasakyti kad prieszas puls 
ant Japonijos. Klausimas kyla 
kur, ties kurio uostu ar isz ku
rios puses. Japonijos rubežius 
prie mariu yra 2,000 myliu il
gumo. Negalima visur visas 
kariuomenes pastatyti, negali
ma per du tukstaneziu myliu 
tvirtoves parengti ar palaikyti. 
Amerikiecziai gal kaip tik ežia 
ir puls ant Japonu. Bet Japo
nams dabar reikia pasirinkti 
isz tu dvieju tukstaneziu myliu 
ta vieta, kur pirmutinis karisz- 
kas Amerikos laivas inplauks 
su Marinais ir kareiviais.

2. Amerikiecziai gali užpul
ti Japonus Kinijoje. Czia Japo
nu rubežius tęsiasi per 1,200 
myliu Japonams ir czia tas 
pats klausimas: kurioje vieto
je Amerikiecziai pirmiausia 
pasirodys.

Japonai žino kad Amerikie
cziai jau dabar viską rengia, 
jau dabar savo kariuomenes

600,000 Vokiecziu
Dirbs Amerikiecziams,

Baisus Karszcziai
PHILADELPHIA, PA. — 

14 žmonių mirė nuo karszczio 
mieste. Keli prigėrė besimau- 
dydami, kiti taip nuo karszczio 
ar nuo szirdies ligos pasimirė.

Daug žmonių iszsineszdino 
in mariu pakrantes ar in kal
nus.

WASHINGTON, D. C. — 
Pulkauninkas Robert J. Gili 
ana diena pranesze kad Ame
rikiecziai pasilaikys apie 600,- 
00 Vokiecziu kareiviu darbiu.

Ankszcziau buvo praneszta, 
kad visi Vokiecziu kariszki 
fabrikai bus perkelti in užsieni 
arba visiszkai sunaikinti. Am
basadorius Edwin W. Pauley 
prižada, kad ano karo klaidos 
neatsikartuos, kai mes akis už- 
simerkem ir leidome Vokie
cziams su musu pinigais savo 
kariszkus fabrikus atsistatyti.

Skaitykite “Saule”

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

traukia, savo armijas renka ir 
viską tvarko kaip tvarkė 
priesz Vokieczius. Ateis diena 
kada Amerikiecziai apsidirbs 
su tomis mažomis salomis, ku
rias jie dabar ima, ir atsisuks 
in paezia Japonija. Amerikos 
karo sztabas jau dabar žino ta 
vieta ar tas vietas kur musu ar
mijos puls ant Japonu. Japonai 
žino kad Amerikiecziai žino, 
bet jie nežino ka Amerikiecziai 
žino, ir už tai jiems dabar taip 
rupi.

Japonai žino kad Amerikie
cziai rengia jiems toki pati pa
sveikinimą, koki jie davė Vo- 
kiecziams. Japonai žino kaip 
buvo su Vokieežiais ir kaip 
Amerikiecziai atėjo pas Vokie
czius iii sveczius: Szitaip biivo 
Vokiecziams:

1. Patupdino Vokietijos ero- 
planus, iszdauže isz padangių 
ir eroplanus ir bomberius, kad 
jie negalėtu sutrukdyti užpuo
limą.

2. Sugriovė ir sunaikino vi
sus Vokietijos kariszkus fabri
kus, suardė visus geležinkelius, 
vieszkelius ir susisiekimus, su
daužė ar uždege visus aliejaus 
ir gazolino sandelius. Tada Vo
kiecziams pritruko ginklu, ar
mijos negalėjo keliauti, negalė
jo savo draugams padėti, ero- 
planams ir tankoms pritruko 
gazolino ir aliejaus.

3. Nuszlave Vokiecziu laivy
ną nuo mariu. Tada Vokiecziai 
negalėjo nieko insiveszti ir ne
galėjo musu laivams kelia pa
stoti.

4. Amerikiecziai sau pasirū
pino baisiai daug visokio ka- 
riszko tavoro: daug daugiau 
negu reikėjo, ir palaike geras 
linijas del susisiekimo su karo 
fruntu. *

5. Suskaldė Vokieczius in 
kelias dalis ir nukirto visus su
sisiekimus ir paskui viena po 
kitos, visas Vokiecziu armijas

' apsupo ir sumusze.

Paliuosiuotas Isz Kariuomenes

Pvt. Wesley Wilson, isz Johnston City, Tenn., apdova
notas su Purple Heart, kuris sulyg punktu arba pointu dau
gumo, paliuosuojamas isz kariuomenes, pirma karta po asz- 
tuoniu metu užsivelka civilinius drabanus Fort Dix, N. J., 
abazoje. Jo draugai ji iszleidžia in civilini gyvenimą.

MacArthur P ae- 
melO37 Japonus 
Ir Nužudė 9210

s

Belgijos Karalius Yra Nepagei
daujamas Savo Kraszte; Japo
nu Miestai Dega; Japonai Pri- 
sipažinsta Okinawa Pražuvus; 
16 Lenku Delegatai Teisme Ru

sijoje; Eisenhower Pribuvo 
In Washington, D. C.

Kas buvo Vokiecziams, tas 
bus ir Japonams. Ir Japonai ži-. 
no kas u laukia, bet dabar jau 
per vėlu pasitraukti ar atsisa
kyti.

Generolas Eisenhower

WASHINGTON, D. C. —

ISZ BELGIJOS. — Belgijos valdžia sta
eziai pasakė, kad Karalius Leapold yra nepagei
daujamas savo kraszte. Visas kabinetas ir mi
nisterija sako atsisakys, jeigu karalius sugrisz. 
Jie sako ir kaltina karalių už tai, kad per greitai 
ir per lengvai pasidavė Vokiecziams ir savo žmo
nes apleido.

LONDON. — Nors Amerikos valdžia da 
nieko nesako, bet žinios ateina isz Anglijos kad 
visi trys: Churchill, Stalinas ir Trumanas sutiko 
laikyti savo susirinkimą Berlyne. Isz Moskvos 
taipgi nieko negirdeti, bet iszejo tikros žinios 
kas tas susirinkimas invyks neužilgo.

Birželio (June) 18, 1945 Ame
rikos valdžia oficialiai ir isz- 
kilmingai paskelbė kad karas 
Europoje pasibaigė. Nors, ro
dos, gana vėlokai ateina tas pa
skelbimas, bet iki dabar dar 
buvo susikirtimai ir musziai. 
Dabar jau visiszkai ir galuti
nai valdžia paskelbia kad baig
tas biznis.

Visas Washingtono miestas 
triukszmingai ir iszkilmingai 
pasitiko Generolą Dwight Ei
senhower, kuris su kitais gene
rolais ir augsztais oficieriais 
atvažiavo apsilankyti.

Jeigu galima sakyti kad 
koks žmogus daugiau už kitus 
prisidėjo prie Vokiecziu sumu- 
szimo, tas žmogus yra Genero
las Dwight Eisenhower. Karei
viai ji taip gerbia kad net be
veik dievina. Generolas Eisen
hower visados rūpinosi savo 
kareiviais. Jam dėkui kad
daug daugiau musu kareiviu 
nežuvo ant karo fronto. Dabar
Generolą Eisenhower yra visu 
gerbiamas, Eina gandai kad

ISZ VOKIETIJOS. — Field Marsza! 
Montgomery pranesza, kad Nacziu Užsieniu Mi- 
nisteris, Joachim von Ribbentrop buvo suimtas 
Hamburge, kur jis su savo sesere ant burdo gy
veno. Amerikiecziai ir Anglai jieszkoio szito 
oficieriaus nuo tos dienos kai Vokiecziai pasida
vė, nes net deszimts valstijų nori suimti ji ir in 
sudrio teismą patraukti. Visi jo draugai ji aplei
do ir jis nerado vietos visoje Vokietijoje kur pa- 
sikavoti ir nei vieno draugo kuris jam padėtu. 
Kai jis buvo suimtas, kareiviai rado bonkute tru- 
cyznos ant jo kūno. Pas ji rado tris laiszkas: vie
na del Field Marszal Montgomery, kita Anglijos 
Užsieniu Ministeriu Anthony Eden ir treezia del 
Churchilliui. Jis da tiki nors iszsisuks.

jis bus paskirtas vesti kara Pa
cifike, bet dar per anksti pasa
kyti.

Gen. Eisenhower pribuvo

isz Paryžiaus, Panedelyje, su 
reikalais pas Prezidentą Tru- 
mana.
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dare intekmia in žmogaus szir-^ 
di, tai tokis žmogus dasileis vi
sokiu nedorybių, net ir pati 
|Dieva parduotu kad tik kanuo-.
i daugiausia doleriu ingyti.
1 Ir taip už ta doleri per am-, 
žius žmonys kovoja ir paskui ji 
vejesi ir in taji dolerini dievai-1 

Iti daugiau tiki, ne kaip Dievui.
Doleris taip užvieszpatavo 
svietą kad užmirszo žmonija

, .. ., ... „ . i Dievo ir artymo meile, o kadav akacijos laiku kiekvienas:.. , , ....... . Ipas žmonis neliko tuiu dorV-vaikas turėtu prisilaikyti pried. . y - į„ .... , . ibiu, todėl svietas paskendo ne-,sekancziu deszimts (patarimu. I . . . v. . 1. T .... , . 'laimiu bangosia. Nežiūrint1—Isznaikmsiu kiekviena .° . i
... .v. I kaip žmogus augsztai protumuse kuria rasiu, nes gerai zi-. ? .°. ... . . .. Iiszkilo, įau iszrado visokes ky-nau kokios jos yra pavojingos.) ...T .... Itrvbes ir kuom toliau tuoml2—Isznaikinsiu kiekviena •' .
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uodą, nes jie gimdo mala r i ja.
Szvariai užlaikysiu visus indus 
ir statines.

3— Stengsiuos negerti van
deni isz visokiu szaltiniu ir 
prudu girioje. Žinau kad szituo 
budu žmones sziltine užsikre- 
czia.

4— Kuomet lauke valgysime 
nemetysiu popieras. Jas visas 
surinksiu in viena vieta.

5— Kasdien pasimaudysiu, 
jeigu nebus galima kasdien 
maudytis, tai nors tris sykius 
in sanvaite. Duoti proga kiniui 
(kvėpuoti.

6— Atminsiu du syk in diena 
dantis szepetuku apszvarinti. 
Tuoj duosiu blogus dantis pa
taisyti.

7— Per vasara gersiu dau
giau vandens negu per žiema 
geriau. Nor szeszius stiklus in 
diena.

8— Atsiminsiu nevalgyti per 
daug saldainiu ir szaltos ko- 
szes.

9— Visuomet nusiplausiu 
rankas priesz valgant, ir ypa
tingai po pasibovinimu su na
miniais gyvuliais.

10— Stengsiuos kiek tik ga
lėsiu būti geru ir sveiku pilie- 
cziu.

: z ■ - ..
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Kas yra didžiausias svieto 
karalius?

Tai yra doleris! Už doleri 
ant svieto nesiranda didesnio. 
Priesz doleri visi galvas lenkia. 
Doleris kalba, doleris tyli, už 
doleri žmogus parduoda du
szia, kuna, sanžinia ir dora. Už 
doleri sulaužo Dievo tiesas, už 
doleri jauna mergaite parduo
da savo skaistybia, ‘ sunaikina

Kas Girdėt
Su mokyklų uždarymu tuks- 

taneziai vaiku padidins vaka- 
'ciju suraszo skaitliu. Daugelis 
tu vaiku turės per vasara dirb
ti, bet kiti pralais dviejus* me
nesius vien pasilinksminimui.

daugiau iszranda. Kad prikel
tam žmogų isz kapu, mirusi 
szimta metu adgjil, ir parody
tum jam ka sziandien žmonys 
iszdaro, tai netikėtu savo aki
mi, kad žmogaus protas tai da
ro.

O bet skriaudos, žmogžudys
tes, kersztus pavydžiai, tai vi
so svieto skrytule turi apden
gusia ir tai vis del to galingo 
dolerio. Kada žmogus turtin
gas, isz to karta turi pagarba, 
kiek jisai turi draugu, priete- 
liu ir kožnas laiko sau už garbe 
su juom draugauti.

Bet kada tas pats žmogus 
stojosi vargszu isz kokios no
rint priežasties, tuojaus ji visi 
apleidžia laiko ant szando ir ne 
kalbėti su juom ne nori.

Kodėl taip?
Juk tas pats žmogus, ta pati 

iszvaizda, kodėl jis vakar buvo 
gerbiamas o sziandien panie
kintas per tuos paežius priete- 
lius? Už tai jisai yra paniekin
tas, kad jau doleriu neteko. Isz 
ko pasirodo, kad ne ta žmogų 
garbino, bet tik jo dolerius. Ka 
del to dolerio nedaroma?

Vieno dalyko už doleri ne
nupirksi — tai yra mirtis. Mir
tis doleriu nereikalauja, jai vis 
tas pats ar turtuolis ar varg- 
szas — visus vienai p ima. Gy
vybes už jokius turtus negali
ma pirkti. Norints turtinga lai
doja iszkilmingai, indeda kuria 
in sidabrini graba, padeda in 
puiku murini antgrabi, bet už tejusis žmogus szirdi parody 
keliolikos metu pažiūrėk in tai 
graba; rasi tiktai dulkes, ku-1 
rios nesiskyrė nuo vargszo, nes1 
teisingas Dievas ikožiiam paša-1 
ke: “Atmink, kad dulke esi ir dūliais tu

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

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

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

No. 160 Keturiolika istorijų apifl» 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
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 Ani 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli1 
ponai. 105 puslapiu.................... 25e

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

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. 25o

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; V elniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykie; 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 pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25e

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

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

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

No. 128 Dvi istorijos apie Vaidi
nu eras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- ’ 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 1 
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas į 
turi savo vieta; Ka pasakė ka trasi 
pacziuo’as. 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 Vaidutis; 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
i No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

nka apvaizdos; 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 
rnaluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį. 
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’z t 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. 
00 nualsnin '

44 pus. 15«' 
apie

isz 
isz- 
pa- 
35e

■ No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszyrnas, didele knyga, 404 
puslapiu.

I No. 102 
i tninaliszka 
' No. 103 
' pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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, 

į 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: Tjtoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................15c

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

! ............................15c
No. 123 Septynios istorjos apie 

I Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
.' grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 

auigztai UŽ mėlynu ardvin nrie.lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- j «•__________________ IK-
szono geriausio Tėvo, kur lai
mes saulele nenusileidžia, 
nesiranda >perse'kiojimu. O ma
no Dieve, prieszams nepaskai- 
tyk už bloga ju silpnybių, 'kada 
ju gyvenimo styga nutruks, 

užsimerks. Pri-
'inik Dieve ju duszes in savo ka- 
ralysta neatmindamas ju kal
tybių.

Kai buvo visam svietui paskelbta kad Vokiecziai pasi
davė, daug augsztu karininku kalbėjo per radija ir aiszkino 
kas ir kaip ten atsitiko. Tarp tu kalbėtoju buvo ir szitie: isz 
kaires in deszine Gen. George C. Marshall, Armijos Karo 
Sztabo vadas, Admirolas William G. Leahy Prezidento Ka
ro Sztabo vadas, ir Admirolas Ernest J. King, Laivyno Ka
ro Sztabo vadas.

KALINIS IR
PAUKSZTELLS

M.>X-X-**************»**>GG<-*

perĮ^ALI N IS žiūrėdamas
Įauga 'kalėjimo kalba:

“Sveikas gyvas pauksztyti, 
mano mielas ir vienatinis kali
nio draugas! Tu vienas ramini 
mane savo malone giesmelių. O 
mielas pauksztyti! Pasakyk 
man, ar tuojau baigsis man ka
lėjimo kanezios! Ateina pava
saris. Visa gamta adgijo. Visi 
gyvūnėliai gali gėrėtis pavasa
rio grožybėmis, tiktai asz vie
nas nelaimingas, mano kalėji
mas tamsus ir szaltas. Sienos 
rasa krinta dideliais laszais,įs amžinai 
lyg aszaros. Aszaros ar jus ver-. 
kete mano vystanezios jaunys
tes ? Akmenines sienos, argi jus 
esate minksztcsnes už žmogaus 
szirdi ? Taip asz girdžiu, jus 
man sakote: “mes akmenys, 
esame jautresni negu žmo
nys.” Juk ir ant kalno Kalvari
jos kada Kristus mirė, uolos 
skaldėsi, o 'žmonių szirdys vi
sai nesusi judino. Panasziai ir 

i dabar, greieziaus isz akmens 
iszspaus aszara, negu

i No. 104

kuri rodo tiesos kelia, pames 
klaidingus takus ir žengs tie
sos keliu, kuriuo Augszcziau- 
ses nuro.de eiti.”

Gerai, skryskie mielas ;pauk- 
szteli, giedok jiems tiesos gies
mele, o man, isztieso, kentėti ne 
baisu. Žinau, kad nepoilgam 
sutruks nelaisvės retežiai, ku- puslapiu 
nas eis ramiai silsėtis, o duszia 
pauksztelio sparneliais

užsikie-

O szviesioji saulele, tu lyg 
mylenia mano moeziute, kožna 
rytinei i atlankai mane nelai
minga kalini savo sziltais spin- 

i suszilclai mano szal- 
savo jaunas dienas, paskenstal “ j’“11“3 P??”?■ta ka!ej!mo kambarėli.

J J . Jeigu uz ta doleri negalima T.v , ..... ,n TTV° i l z ka emiu kalėjime? Uz ikagyvybes nupirkti, jeigu szian-__ , • ,. . .mano laisve atimta? Kodėl es-
dien viso svieto turtus ingy- • • + ,jmu isztremtas isz savo tevv- 

rytoj jau ne tavo, jau r-. , • ,• ’ J ’ nes? L z tai, kad pamylėjau tie-
............ in graba su- tt- + • i i •• U- i® . sa. I z tai, kad jiems tiek szir-

xlsl-dies rodžiau jiagaibos vaini- 
! kais jiems kelius nuklojau. Už 
tai, kad mano sena Ievyne taip 
nuoszirdžiai mylėjau. Už tai 
jie man taip be-savžiniszkai at
simokėjo, nuplesze 
Ims, negailingai, 
žuviu, nuplaukė 
szviestu vainiku
paniekos ploszczium pridengė 
ir isz tėvynės isztremia kalėji
me uždare. O tėvynė! — kaip 
nuo mažu dieneliu tave myle-

nedorybes purvyne, už doleri , 
moterisžke sulaužo moterystes
.prislėgs, apleidžia savo vyra ir tunl‘ ,lret ,, iu) j<iu , 
vaikelius. Už doleri apleidžia |taVQ lav0„a indes L = _
altorių, iszsižada Dievo ir Jo kalta isz keliu leuteliu _ vi
instatymu, jeigu tik doleris pu-

A-B - GĖLAIS* dorybes' parduoda?

eis in žeme.
Kodėl už ta doleri visas savo 

Jeigu tik 
toki trumpa laika su juom ga
lima džiaugtis ir naudotis. O 
nelaimingas doleri! —geriau, 
kad tave ant szio svieto ne bu
tu, gal tada svietas butu lai
mingesnis ir doresnis.

PAJESZKOJIMAS

gonus.
Nd.

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

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- 

1a> pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

ku r Doras gyvenimas;

SKAITYKIT 
“SAULE”

Beda Iszsirinkti Sau
:: Amata ::

Nori būti Jonas stalorium

Tai ir dirbti jau negali 
Jis remesto tokio.

Nori Imti jis sziauczium, 
Taisyt czėbatu pada, 
Bet ir czionais yra 'beda 
Ylos pirsztus baido.

Nori 'būti Jonas kalviu 
Viską kalinėti,
Vėl jam beda, karszta ugnis,

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

S 64 pus., Did. 5x7col.
I Tiktai, 10c.

i S 
i 
is

MAHANOY CITY, PA.

£įrkį§ E’ §• Šonus

garbes ru- 
netiesos lie- 

lyg kaulo, 
apvainikavo,

Asz Vincas Liubinas, isz Lie- jau ir del tavęs darbavausi! O 
tavos, gimęs Keru kaime, Luk-’ sziandien nuo tavęs esmių at- 
sziu valszczio, Szakiu apskri- skirtas, tarpe svetimųjų, kale- 
tyje, pajiesz'kau: savo brolio jime keneziu. Sakyk mano inie- 
Kazimiero Liubino, gimusio las pauksztyti, ar pas jus yra 
ten pat, gyvenanezio Ameriko- tiek neteisybių, kiek pas svie- 
je, apie 30 metu paskutiniu lai- liszkus žmonis? 
ku Ghicagos mieste. Taipgi sa
vo puseseres Viktorijos Bakie
nės, gim. Puidaite, kilusi isz 
Lietuvos, Szetiju kaimo, prie 
Vilkijos miestelio. Paskutiniu, 
laiku gyveno Brooklyn, N. Y.Jsados 
mieste 
priesz 30 metu:

Praneszti Vincui Liubiniu mano giesmele supras, 
sziuo adresu:

Pauksztelis ant to graudingo 
iszmetiliejimo atsako:

“Pas mus paukszczius nėra 
tiek neteisybių, nėra pavydžiu, 
nėra kerszto, pas mus meile vi- 

> gyvuoja. Nulėksiu pas 
isz Lietuvos iszvy'ko tuos svieto žmonis, giedosiu 

jiems tiesos giesmele, gal jie 
gal at

bus ju savžine, pakeis galvas

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

:: 25d ::

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondas ir Marke*

Keikta Juoku ir Paveikslo.
.........................................

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

Nori būti jis audėjas,
Bet trūksta jam gijos, 
Kad in pinkles noinkliuvus, 
Jis szio darbo bijos.

Nori būti maluninku,
Malti ir piklavoti,
Bet per didi miltu maiszai, 
Sunku jam neszioti.

Nori Jonas būti stikliniu, 
Ir langus taisyti,
Vėl ežia moliai, stiklas lūžta,

Nori būti kamin-krecziu, 
Bet truputi geda, 
Imsis vieno, imsis kito, 
Iszsirinkti, beda.

Visiszkai Tus?czia

— Ponas daktare, pasa
kyk man ant tikrųjų kas ken
kė mano dukterei?

— Serga, tiktai ant tikrų
jų nežinau ant ko: turi ji ar 
fokstrotta sprande, arba 
ovesteppa strene o gal szimi 
kojosia.

— O gal turi ka galvoje?
— Visiszkai nieko, nes ir 

galva peržiurėjau, bet jusu 
dukreles galva ant tikrųjų 
yra tuszczia!

Augalu svarbiausias maistas 
yra nitrogenas, fosforine rug- 
sztis, potaszius ir kalkes. Nit
rogenas priduoda sveika žalia 
spalva, fosforine rugsztis pa
gelbsti augima, ypatingai for
muoja sėklas, potasziaus nebū
tu galima apsodinti žeme. Kaž
kurios daržoves reikalauja 
daugiaus potasziaus negu ki
tos, tarpe tu randame bulves, 
burokus, morkvas, ridikus, ir 
pan.

Gamta tuos tris dalykai pri
statė žemej, bet kartais negana 
stiprus ir todėl reikia vartoti 
koki nors už vaisinto ja — tra- 
szala. Pirmiausia reikia žeme 
špatu kasti ir akėti su grebliu

Sunku paduoti invairiu dar- 
| žoviu nunokimo laika, nes kli- 

:: DARŽELIAI inatas visuomet mainosi, bet 
 sekanti sutrauka gal nors tru- 

i planiuotas ir tinkamai puti pagelbės naminiui darži- 
pristatys ninkui: pupos nuo 40 iki 65 die- 

r.i iri nu; burokai nuo 60 iki 80 d., ko- 
szei-! pustai nuo 90 iki 130 d., mork- 

vos nuo 70 iki 100 d., salieros 
nuo 120 iki 150 d., kornai nuo 
60 iki 120 d., agurkai nuo 60 iki 
80 d., salotos nuo 60 iki 90 d., 
arbūzai nuo 100 iki 120 d., 'ci
buliai nuo 130 iki 150 d., paster 
nokai 125 iki 160 d0 žirniai nuo 
40 iki 80 d., dynai nuo 100 iki 
140 d., 'bulves nuo 80 iki 140 d., 
saldžios bulves nuo 140 iki 160 
d., radikai nuo 20 iki 40 d., spi- 
naczai nuo 30 iki 60 d., tomatespr tada vartoti traszala. Kalke- 
nuo 80 iki 125 d., ropes nuo 60 mįs treszti žeme daug naszumo

NAMINIAI

prižiūrėtas darželis 
daugiaus daržovių vasarai iri 
rudeniui negu paprasta 
myna gales sunaudoti.

Beveik prie kiekvieno namo 
yra kiek nors žemes, ir geriau
sias sunaudojimas tos žemes 
yra padaryti naminius darže
lius. Naminiai darželiai netik 
žymiai prisidės prie sumažini
mo’maisto iszlaidu 'bet suteiks 
daugiaus linksmumo ir sveika
tos prižiūrėtojui. Szeiminin- 
kems taipgi neiszpasa'kyta 
nauda, nes visuomet turės 
szviežiu daržovių. Nekurias 
daržoves, kaip burokus, ko
pūstus, morkvas, saleras, cibu
lius, pasternokus, bulves, ir ro
pes galima škelpe laikyti del 
žiemos.

Su Birželio (June) menesiu 
beveik viskas privalo būti pa
sodinta. Klaidinga darželyj pa
sodinti tik ankstyvas daržoves. 
Netik pirmiausia patartina (pa
sodinti salotas, ridikus, žalias 
pupas, ir žirnius, bet tas daržo
ves-galima per visa vasara tar
pais dvieju ir trijų savaieziu 
sodinti.

Bernas dėkavo j o už tar- 
nysta, o gaspadoris tarė:

— Pasilik da pas mane, 
duosiu kita tiek kiek gavai.

Bernas: — Ar lazdų?

O

iki 80 dienu.
Nuo to matyti kad per visa 

vasara galima darželi apsodin
ti daržovėms. Kaip tik viena 
iszsibaigia galima kitas paso
dinti.

Žalios pupos, agurkai, cibu
liai, pasternokai, tomates ir 
bulves gali būti sodinami per 
visa sezoną. Po anksty vu dar
žovių kaip tai buroku, anksty
vu kopūstu, morkvu, salotu, 
žaliu pupu, ridiku, spinaezu ir 
ropių, galima pasodinti vėles
nius 'burokus ir kopūstus, salie
ras, korinis, žirnius, spinaezus 
ir ropes. Ankstyvos daržoves 
turi būti pasodintos vienoj vie
toj, kad kuomet iszsibaigia toj 
vietoj galima ka kita pasodin
ti.

priduoda žemei. Kalkes turi 
būti pirmiau negu sejant isz- 
barstytos. Strugems arba ki
toms vyniojanezioms žolėms 
kalkes bledingos.

Beveik visi daržininkai pa
daro klaidas kuomet pradeda 
sodinti darželius. Neseniai vie
name mieste 150 daržininku su
sirinko apkalbėti geresnius bu
dus ir vienas kitam papasakoti 
apie padarytas klaidas. Dauge
lis isz tu daržininku apsodino 
darželius per anksti, kuomet 
žeme buvo per szalta. Sekios 
neiszaugo ir turėjo antru syk 
apsodinti. Kiti daržininkai pa
sodino tik ankstyvas daržoves 
ir taip užsibaigė ju naminiai 
darželiai — su pirmu apsodini
mu. — C.

nuro.de
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:: Czepczius ::
LIGI paskutinai valandai 

nežinota, ar Vanda norė
sianti but Vytauto žmona.

Mergina buvo nerami 
bai nepastovi. Jau buvo 
ma pridengi ja delnu 
sparneliu prilaikyti —

dien su tavim bebūtu.
Taip kalbėjo kita motina.
Tetules invairiais balsais 

raudojo, prisznekejo: “gerai 
apsvarstyk, ka darai! — apgal- 

, kad nesigraudintum!” 7 O

buotoja. | Bet kur? Tai tiktai nežinau,
Vanda visiems tiems papil- Ba ten nebuvau!

lymams iszkarto nebenoreda-Į 
ma pasitikėt, ramiu žingsniu 
priėjo in veidrodi. I

Juo ilgiau in veidrodi prisi
žiūrėdavo, tuo didesnis kaž
koks spindėjimas pa kildavo 

'jos veide ir visus bruožus ste- 
b u'k ] i n g a i pakeis da v o.

Kapryznos raukszles nuo 
kaktos pranyko, antakiai prn- 

| plito ir iszsilygino, akvse užsi- 
liepsnojo meilus, dangiszkas 
žiburėlis, pagalios lupose paki
lo pasikartojanti ir nusistovė
jusi szypsena, kokia paprastai 
puoszia veidus piemenaieziu, 
nulipdytu isz senos Vokiecziu 
porcelenos.

Taip- besigeredama ir nenu- 
siimdama nuo galvos czep- 
cziaus, kuris buvo jai tarsi ka- 
raliszka karima, priėjo Vytau
to motina, pasilenke priesz ja 
ir prislinkdama užkaitusi bucz- 
kiu veidą, tarė:

— Už sanvaites busiu tams
tos marti.

C) kuomet moterys mėtėsi in 
ja, iszreikszdamos gilaus susi
jaudinimo ir dėkingumo jaus
mus, pusbalsiai dabaige iii sa
ve:

— Nes tiktai tuo budu galiu 
ingyt teises nesziot ta puiku 
pareda ir galvos papuoszala, 
kokiu yra szis czepczius.

— J. N.
-------  GALAS-------

szir.di, dona. Apnuogino mane ir liepe 
žemai- gryžt isz kur atėjau. Nieko ne
mano peszes, gryžau. ^Norėjau gry'ž- 
musu damas nusest nuo arklio, bet 

siela, tik todėl, kad gavo szven-1 nepasijutau, kad vėl ant vir- 
; Pilekalnio jau esąs ir 

prieszu.” Uždėjo man ranka prieszais mane stovėjo tas se
mt peties, asz paeziupinejau1 nis, su didele, garbiniuota, žils- 
ranka; ranka buvo kieto plieno va barzda.
o kardas to senio žibėto žibėjo. I 
Bet jis suszvilpe ugnies balsu bilo —

' i Pilekalnio bet tie kryžiai, tie ilga-skver- 
su-'virszaus iszszoko heras su bal-1 niai, suede tave amžinai, kuo- 

kasi apie briku aszis. Arkliai tais kareziais arklys, su auksi- met jau esi bespekis

pervere mano jautria 
jie iszdavc mane ir visa 
ežiu szali; jie iszgriove

PILEKALNIS

TURGAUS diena, Mudu su tvėrimus; jie sutrempė 
tėvuku susede ant prikrau- s ’ ,

to maiszu su avižomis vežimo,1 tinta vainiką nuo musu amžinu Į szaus 
pamaželi slinkome keliu linkni 
Seredžiaus. Vėjelis minksztas 
pute, saulute pro debesį lyg aki 
mirksėdama, žiurėjo in važiuo- 
janezius turgun. Ratu tekiniai
apsivele moliu, czirszkedami, ir isz szio matomo

I sznypszdami, trinksėdami

* * *
Keli kumeliai Masacziužes val

stijoj, 
gyventi susitaikė, 

Tai nežinau kaip juosius 
Dievas laike, į 

Vieni geria, kiti guli, 
Kiti bulves skuta, 

Kiti vela einiki lupa,
Kaip toki gyvuliai gali gyven

ti.
Kad skaitymu nenori užsiimti, 

Jeigu broliuk paeziuotis 
kada norėsiu 

Tai su guzete nieko 
ne padarysi, 

Ba tai dalykas svarbus, 
Tai turi būti blaivus. 
Kazirninkas su vienu 

apszviestunu.
Vienu kytru vaikinu, 

Pas mergina nusidavė,
Ant keliu kvortų guzutes davė, 

Nes norėjo apgirdyti,
O paskui be užsaku vestuve 

padaryti.
Daug apie tai nesakysu, 

Tiktai trumpai pasakysu, 
Turėjo nuo aukszto plesžket, 
Net szonei pradėjo braszket, 

Kaip su lazda vieszino, 
Ir dovanas davinėjo.

Argi girtuokliai gali ka gero 
padaryti?

Argi gali žmoniszkai in 
pora sueiti.

Liudai sutvėrimai, 
Tieji girduoliai vaikinai. 

Ant sziandien užteks, 
Ba dediene rėks,

Jog pas ja neatsilankiau, 
Labas dienas nedaviau.

ir la- 
mano- 
ir už, vok, kad nesigraudintum!" o 
bet ji .pusseseres iszbucziuodaVo ir 

Vandos vei
deli, praszydamos pasigailėt 
“vargszo vaikino.”

— Jis tokis gražutis, tas po- . 
nas Vytautelis—kaip mino-Į 
kės obuolelis — dainuojancziuĮ 
balsu kalbėjo siuvėja beverda- 
ma adata:

Bet Vanda tylej, kaip žuvis, 
ir tiktai jos galvele, lygiai be- 
krypdama in deszine ir kaire 
užsikirtusiai kalbėjo:

— Ne, ne ir, ne!
Tuokart moterų choras su- 

czuko nusiminęs:
— Delko?
O moteriszkas biesukas, pra

skleidęs nervingu judesiu 
plaukus ir jais užsidengės akis, 
atsiliepe užsisvajojusiu balsu:

— Dėlto, kad, ne!
Turėjo invykt ilgas mote

riszkas pasznekesys — bet ta 
pat valanda atneszta laiszkas 
in dėžutė.

Viena ir kita atsiuntė teta, 
gyvenanti Vilniuje.

Laiszike buvo paaiszkinta, 
kad dėžutėje esanti Vandai 
skiriama szliu'bine dovana.

Sulaužyta antspaudos, nu
raukta rausva juostele, iszmes- 
ta isz dėžutės laiksztas Anglisz- 
kos plonos popieros, ir iszimta 
isz dėžutės —czepczius.

Nežinau, kas ir isz ko ta žais
leli sutvėrė — bet esu insi- 
tikines, kad tai buvęs artistas, 
ir kad tureja's valanda tikro in- 
kvepimo.

Gal but, kad jis, kaipo me
džiaga, naudojęsis Turku szil- 
kiniais audimais ir Prancūzu 
pilkom karūnėlėm, bet taippat 
galima daleist, kad su pagelba 
stebuklingos burtininkes jis ta 
gražumėli — papruoszala isz- 
audes isz vortinkliu, saule pa
auksuotu ir deimanto rasa pa
gražintu.

Motinos, tetules ir pussese
res .paduodavo ji sau isz ranku 
in rankas, apžiuredamos, pa- 
girdamos, lygindamos sulank
styta karūnėlė ir mėgindamos 
pirsztais medžiagos ruszi.

Vanda pirmoje valandoje nei 
pažiūrėt in czepcziu nebenore- 
jo.

Bet kadangi esą galima but 
labai susisielojusia, o podraug 
turėt jautria sąmone kaslink 
viliojanezio žingeidumo, taigi 
žvilgterėjo in czepcziu, pir
miausia ikrasztu kairiosios ake
les, paskui visa kairia akimi, 
paskui Hisa deszine akimi, pas
kui kaire ir lygiai deszine, o 
pagalios staiga ji nutvėrė ga
lais mažu pirszcziu'ku ir lygiai 
staiga užsidėjo ant galvos.

Vos tik pritaikė ji ant jam 
priklausomos vietos, 
teru choras suszuko 
ežiai:

— Ak, Vandziune! 
sziame czepcziuje be galo graži 
ii’maloni!

Ir balsai, kaip ledai, viens už 
kito skambėjo:

— Iszrodai, kaip rožyte!
— Kaip angelėlis!
— Kaip Paryžiaus žurnalas!
— Kai]) buvo motina priesz 

asztuonilika metu!
— Kaip, saulute!

staiga pasprukdavo isz ranku' deszini ir kairyji
ir lėkdavo toli, kaip peteliszke.

Vytautas buvo nusiminęs ir 
susirūpinės, kad meiles reika
lai eina blogyn.

Toki augalai, kaip Vanda, 
noriausiai vyniojasi isz pažiū
ros apie medžius nors ir 
sziurkszczius, bet tvirtus.

— Vyruti! — Kalbėjo Vy
tautui dede, senas kavalierius, 
meiles reikalu žinovas. — Pri
valai suszukt: gerbiamoji pa
nele, gana muilo burbulu!’ jei
gu tau patikau, tai leisk veideli 
pabueziuot ir tegu buna pabai
ga ; Osjeigu ne, tai parodyk man 
szpyga, o asz toliau važiuosiu, 
gražesnes žieszkot!

Bet skaistus jaunikaitis 
(Vytautas turėjo veideli kaip 
rojaus obuolis) apie tai pagal
vojęs pradėdavo drėbėt.

Vandos svyravimas tuo la
biau darėsi skaudesnis, kad ji
nai su Vytautu jau ’buvo apsi
mainiusi žiedeliais.

Jungtuvių diena, kaip priesz 
Araba miražas bėgdavo priesz 
jaunikaiti kas-karta vis toliau 
ir toliau.

Būdavo valandos, kuriose 
Vanda su žavejanezia rezigna
cija, ilgomis blakstienomis 
akeles uždengusi, sznabždeda- 
vo tykiai ir minksztai:

— Sutinku.
Būdavo dienos, kuriose blak

stienos tik pusiau pridengda
vo akis, o isz lupu dviprasmiai 
kampeliuose pakeltu, įsibėgda
vo slaptingai:

— Nežinau.
Ir būdavo sanvaites, kuriose 

pavirsdavo in praszmatnia. 
Undine, vandenų dievaite, in 
visokius praszymus, in viso
kius patarimus ir privedžioji
mus, turėdavo tiktai viena at
sakymą.

— Ne, ne ii* ne!
Viena karta, tokioje baisioj 

sanvaitej, toji neprieinamoji 
esybe sėdėjo salonelpje ant že
mos Persu medžiaga apmusz- 
tos sofikeles ir žaidė sukdama 
ant pirszto kuokszta savo auk
siniu plaukeliu — prie jos gi, 
ar teisingiau pasakius, ties ja, 
stovėjo visas būrys vyriszkai 
žiurineziu moterų, kurios nu
tarė pergalet, arba, prisėst del 
iszsigerimo popietines kavos 
su grietinele.

Ten buvo: Vandos motina, 
Vandos tetule ir Vandos pus
sesere, podraug Vytauto moti
na, Vytauto tetule ir Vytauto 
pussesere.

Taip-pat buvo sena siuvėja, 
siuvanti Vandai kraitinius rū
bus.

Pasakyk szirdele, delko tau 
mano Vytautas 
Jeigu netinka ūsai, 
barzda, kaip jo 
tėvas.

Taip kalbėjo
— Atkreipk

nesidaboja?
nesziosias 

nabaszninkas

kaip rao- 
žavejan-

Kaip tu

— Sunau — jis in mane pra
to buvai pasitikimas,

viena motina.
domes, Vąn- 

dziunia, kad kiekviena moteris 
esanti moterystėj paskirta. Jei 
asz bueziau isz naravo atmetus 
tavo tėvo ranka, tai kas szian-

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule’* kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
įaikraszcaio. Į

Dėkui Dievui nieks ant manes 
neu’žpuldineje, 

Nieko ant manos no iszradi nė
jo, 

Ba teisingai su visais pasielgiu,
Ne vįeno neteisingai 

neapskelbiu, 
Teisingu keliu vaiksezioju, 

Atiku ant visokiu nieku 
nerankioju.

Esmių Amerikonas,
Kaip ponas ar bajoras, 

Norint mano czebatai iszleivy- 
ti,

Bet lociii nepavogti, 
Žmonių ne]įgaunu, 

Ne renku visokiu auku, 
Aut kokiu ten nieku.

Galiu drąsiai žmonių in 
akis žiūrėti,

Galiu tiesiog teisybe kalbėti, 
Niekas man nesakys, 
Jog esmių sukezius

Su kitais nevažiavau, 
Ant visokiu nieku pinigu 

nerinkau.
Rankas nuo visko mazgojau, 

Ir nieko žinoti nenoriu, 
Tik kaip gyventi ant svieto 

žinau, 
O ir Kuboje buvau, 

Puslaukinius m u s z ia u, 
Kaip vaiske tarnavau.

Sziandien isz manes ne kas, 
Tiktai narsus vajokas,

Jokios garbes nereikalauju, 
Visados už teisybe kariauju. 

Už tai po smert atsiženklinsiu.
Su Daukantu ant vieno 

suolo sėdėsiu, 
L i n k s m a i k a z i e r u o s i u, 

Gersiu, ir dainuosiu,
atsilie- • Ba kožnas lietuviszkas poetą,

*ze idant nesulaikyti j . . i . . , ( m „ , ___ • .
PASKUBINKITE I I j Iisz kampo sena adatos dar-j įmes po siiieit piinia vieta.

JUOKAI

Pertrauka Meiles
— Ar labai mane Antanė

li myli?
— Ir da tu klausi Elsbie- 

tele? Jeigu nori persikanot, 
tai reikalaukie nuo manes 
kokios nori parankes.

— Jeigu taip, tai gerai. 
Apsipacziuokie su mano teta 
Brigida, ba ji man daeda bai
siai kas diena. Bus tai viena
tinis spasafcas atsikratimas 
tosios raganos.

Mokykloje
— Daigius kitokius ne ga

li sudėti, kaip ana: obuolys 
ir gruszia, ne gali sakyti, jog 
tai du obuolei.

Czia paszoko sūnūs pie
niaus ir sako: — Nugi, ponas 
profesoriau — kvorta vande
nio ir kvorta pieno, tai dvi 
kvortos pieno.

Mano mama vis taip skai
to.

Posmavimas

Sėdi Vincas kluonia ir taip 
sau mansto:

— Noretau žinoti, ar Ona 
žino, jog asz žinau, kad ji no
rėtu žinoti, ar asz žinau, jog 
ji mane myli.

Nevos Ne Žino

— Praszau duoti del ma
no pono du szimtus cigaru 
Havanna.

Kokiu Havanna — ar drū
tu ar lengvu.

— Duokie mister lengvu 
ba tuiu toli tavaloti.

su kardu 
pukszdami per sznerves, smar- nemis kamanomis pamautas r jiems galvas nulkapot, Bet uz 
kiu savo kvėpavimu trauke pro 
Majausko lauka, kur priesz 
akis stovėjo žaliuojantis Sere
džiaus Pilekalnis, isz apaezios 
milžiniszkai platus, b in virszu 
pamaži einas smailyn ir smai- 
lyn. Pats virszus Pilekalnio 
apiplikęs, atrodo in verkianti 
ir lindinti ko tai, ar senovės 
praeities ar kritusiuju ant jo ir. 
Bet jis liūdnai savo virszune 
žiuri in tekanti ir tvilkanti Ne
muną. Važiuojant Motiszkiu ir 
Pesztvenu palauke, paklausiau 
savo tėvuko:

— Tetyt, sakyk, kas ten per 
kalnas?

Pamanstino senukas, pasika
sė savo sena, truputi pražilu
sia galva ir giliai atsidusęs in 
mane tarė:

— Vaikeli, tai nepaprastas 
kalnas, bet vadinamas Pilekal
nis. Ne asz nepamenu, ne mano 
tėvelis nepaminė, kada ta kai
na žmones, atminimui, rieszku- 
cziomis supylė. Tai labai, labai 
seniai tas buvo. Buvo tuomet, 
kuomet Lietuva nuo .prieszu 
gynėsi. Ant virszaus kalno ku
riuo diena ir naikti ugni; ap
link turėjo daug, daug prisive
žė aržuoliniu ir egliniu rastu; 
rastu tokiu, kokiu mes .szian
dien visoj Lietuvoj nerastume. 
Ir kuomet prieszai Nemunu at
važiuodavo valtimis, ar sausže- 
miu, panemune ateidavo, tai 
Lietuviai paleisdavo viena, du 
ir tris, ar daugiau rastu ir iki 
Nemuno visus prieszus isz- 
muszdavo. Tie pilekalniai, ku
rie yra Žemaicziuose, tai Lietu
vos sunu ir dukterų szirdys!

Nutilo senukas ir ilgai, ilgai 
žiurėjo in Pilekalni. Ka jis ma
ne, ka dūmojo, dar ir sziandien 
nežinau. Tik staiga truktelejes 
už rankoves, lyg isz miego pa
budęs, akimis 
akimis juokdamasis, 
bėra ja i per szona, 
pasakot:

— Viena karta 
Seredžiaus namo

----------- , -----------------j ----- O----------- -------- P

, “Sėsk sunau Žemaiti ir jok per tavo pasiryžimą ir didvyrisz- 
Žemaitija; sakyk visiems Že-[ kurna, segu tau prie szirdies szi 
maieziams, jog Žemaicziai gy- Pilekalni; kur visuomet eida- 
vu.os! Gyvuos tik tuomet, kuo- mas, pamanyk, kad tu ant niu
rnėt tuos vainiko szventikus no arklio jojai, 
iszguis isz savo szalies.

— Tai tėtis jojai ?
— Palauk, vaike, 

ant bėrio pamaeziau, 
balti kareziai, bet deimanto mos ir užszvies skaisti saulutej
kareziai, o pats arklys, tai spe- sziam Pilekalniui. 
ka Ženiaicziu’. Tik man užsė
dus, isz nasrų arklio eme vers- klausiaus ka man - tėvukas pa- 
tis kamuoliai liepsnos, o tas . šakojo. Pabaigė pasakot, kuo- 
milžinas senis, nusikabino nuo męt iszlipo ir už dyselio nusi

tveręs in paalni žemyn vežimą 
nuleido.

Nuvažiavus turgun ne kaip 
man neiszejo isz minties toji 
tėvo pasaka. Turguje greitai 
apsidirbome, javus pardavėme. 
Pardavė važiavome namo, bet 
man tas Seredžiaus Pilekalnis 
isz minties niekuomet neiszejo.

— M.

tik kryžiaus 
žmones suklupdė tave. Bet ne
nusimink žemaiti! Diena jau 

Užsedau artinasi, 'kuomet iszmusz teisy- I *kad ne bes valanda ant Zemaicziu že-

saves karda ir inteike mano 
rankosna: “Dabar sunau ka
pok visa kas bus bloga.” Su
spaudžiau jo rankas ir leidausi 
in Žemaitija. Nespėjau nusi
leist nuo Pilekalnio, ir tuojau 
oru nulėkiau in Kauna; mane 
pasitiko su kryžiais, su ilgais, 
iki žemei drabužiais ir liepe su
stot, nes jeigu nesustosiu, tai 
gyvas in pekla eisiu; sustojau. 
Kuomet sustojau jie mano ark
liui pirmiausia nulupo auksi
nes patkavas, nulupo deimanto 
karezius, numovė auksines ka
manas, atome isz manės žibanti 
karda. Iii vėliava prisagstė ki
tokiu spalvų: geltona, žalia, 
balta, tik krasztyti paliko rau-

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Visa laika buvau ramus ir

Puikus Jurgis
Ponelis: — Kas tai gali bū

ti, tu Jurgi nukirtai medi isz 
mano girrios?

Jurgis: — Mat asz esmių 
tokiu jau ponu kaip ir ponas 
esi, tai veluk nesiklausius 
paimti.

Kaip
Plaukti Paduszkas

mirksėdamas, 
užkirtęs 

eme naujai

ISF* “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitosę Vieszpatystese,

eidamas isz 
nuo skodo, 

taip 'buvau pavargęs ir truputi 
ant pykezio užtraukęs, mieruo- 
damas kelia trumpesniu in Ar- 
meniszkius, patiesinau ji pro 
Pilekalni, ant Papartynu. Pri
ėjau Pilekalni; žole-žalia, vėju
kas minksztas ir jaukus pute, o 
laikas buvo Birželio menuo. 
Priėjės apsidairiau ir nutariau 
pasilsėt. Atsisėdau ant raudo
no akmenio ir nejucziomis ma
no akys pradėjo merktis. Sau
lute dar augsztai rodėsi ant 
dangaus skliauto. Pasikėliau 
nuo akmens ir atsiguliau.

— Tai tėvelis nebijojai ten 
atsigult? — paklausiau asz jo.

— Ko-gi bijosi. Nespėjau 
akis sudėt, kaip prie manės 
priėjo aug'sztas, žilas, stiprus, 
su garbiniuota, žila barzda vy
ras ir suszuko: “Žemaiti! Že
ma iti! A r tu amžinai miegi ? ’ ’ 
A, rodosi, ne miegojau, atsisto
jau priesz ji, o jis užtiesė rau
dona vėliava ant gražios, ar- 
žuolihes gaires užkabinta ir sa
ko man: “Tu esi mano vienati
nis sūnūs, kur tau galima duot 
pasitikėjimu. Mano tikri sūnūs

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
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 Laba Nakt. 
Ministranturas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

it

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Paprastai tos paezios pa- 
duszkos vartojamos vasara ir 
žiema. Ne visos szeimininkes 
žino kaip paduszkas plauti. 
Suv. Valstybių Žemdirbystes 
Departamentas žemiaus pa
duoda kelis patarimus kaip 
plauti paduszkas.

Pasiūk isz muslino maisza, 
du arba tris syk didesni už pa
duszka. Iszardyk padiiszkos 
gala, susink ta gala prie mus-, 
lino maiszo galo. Pakelk pa
duszka ir pilk plunksnas in 
muzlini maisza. Plauti plunks
nas reikia pirmiausia muslini 
maisza su plunksnoms vėl už
siūti, paimk szepetuka ir sziu- 
ruok su vandeniu kuriame in- 
deta “washing soda.” Jeigu 
reikalinga, antrame vandenyje 
galima sziuruoti. Reikia isz- 
plauti per dviejus arba trijus 
vandenius. Su rankoms gręžti 
kiek galima ir maisza padėti 
ant saules iszdžiųti.

Iszskalbiant paduszka, rei
kia iszvidaus gerai apkrekmo1 
linti. Krekmolas uždarys sky- 
leles ir laikys plunksnas pa
du szko j. 
sausa vėl 
dėti.

Galima
virszminetu budu nevartojant 
antro maiszo.

Patartina vartoti dviejus už
valkalus paduszkoms. Vienas 
gali būti prastesnis. Tuomet 
virszutinis pasiliks szvarus il
ginus ir nereikes taip tankiai 
plauti padusz'ka. — C.

Kuomet padusz'ka 
reikia plunksnas in-

paduszka plauti

Pirkie U. S. Bonus
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Prezidento Trumano Kabineto Nariai

! — Jau daug szileziau ir 
gražesnis oras.

— Su gailesezia turime at
sisveikint su vikara Kunigu J. 
J. Bagdonu, kuris perbuvo su 
mumis per du metus, kaipo pa- 
gel'bininkas del klebonui Kuni
gui P. K. Czesnai. Kunigas

Nemoka Anglu Kalbos

pINA ginezai tarp Philadel- puse bėdos, visi mes jam dova- 
fijos mokytoju apie Ang- nojame. Bet, jeigu profesiona

lu kalbos ir gramatikos moki
nimą. Vieni mokytojai sako:' sistoja kalbėti, kitus mokyti ir 
Kad vaikus jau pradinėje mo-' pats beveik szvepluo j a ar žar-

las, mokslus iszejes žmogus at-

pristatys.
Kai kurie Vokiecziai tiki in 

tas žinias ir ima ruguoti kad 
Alijentai ir Amerikiecziai 
praseziau elgiasi su jais negu 
Sovietai, bet dauguma nepasi
tiki Sovietais, stacziai bijosi 
kad jie nepapultu in Sovietu 
rankas. •

Bagdonas likos perkeltas in tykioje reikia mokyti Anglu goniszka, mužikiszka kalba mi- 
Szv. Pranciszkaus parapija in kalbos ir gramatikos, kiti gina kena, tai jau nedovanotina. 
Minersvilleje, o pribus Kun. K. kad gana laiko pradėti juos Mes bedavojame kad musu
J. Rakauskas isz Miners vilios. mokinti augsztesnio j e mokyk-; vaikai nemoka Lietuviszkai. 
in jo vieta.

t Albertas Vaitukonis, nuo
loję, High School.

Szitie ginezai labai rupi mo-Į jie mokėtu Lietuviszkai, kad
Kaipgi galime mes norėti kad

513 W. Market Uly., likos mir- kiniams, kurie nemyli, stacziai jie nemoka nei Angelskai.
tinai sužeistas puldamas nuo 
Lakeside tilto, Nedelioje po
piet. Vaitukonis mirė Panedeli 
ryta 2:45 vai., Locust Mt. li- 
gonbuteje. Velionis nevedąs, 
paliko viena broli. L. Tras- 
kauskas laidos.

Kieno czia kalte? — sunku 
pasakyti! Viena priežastis tai

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves a.a. Onos Milus nuo 162 
Schuylkill Ave., Heights atsi
buvo Sukatoje, su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa. Kūnas palaidotas para
pijos kapuose.

vaikai namie visai mažai ar be
veik visai nesimokina. Prie tu 
priežaseziu dar galima pridėti 
ir tinginyste. Visi mes baisiai 
aptingome. Ypacz musu vaikai. 
Kam iems skaityti, kai jie gali 
in “Funny Papers’’ žiopsoti. 
Kam jiems imtis knygos kai jie 
gali in “Moving Pictures,’’

Roosevelto Atmincziai

Vyrai kuriuos Prezidentas pasiskyrė kabineto nariais: 
Isz kaires puses: Atstovas Clinton P. Anderson tampa Agri
kultūros Sekretorium; Tom C. Clark Generolinio Prokurado 
Padėjėjas, užima Generolinio Prokuroro vieta; Teisėjas 
Louis Schwellenbach paskirtas Darbo Sekretorium.

Vokiecziai Sako
“Acziu Dievui”

Paskirstymas Maistas 

Apie Racionavima

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4, 

J2 geros 
Ženkleliai: 
geros iki

iki Rug-

N r. 36
5 svaru

Camden, N. J. t Ponia R. Ka- 
venas (Mack), mire pareita 
įUtarninke name. Velione kita
dos gyveno Shenandoah, Pa. 
Paliko savo vyra kareivi Pvt. 
Raymonda, kuris tarnauja Ita
lijoje, taipgi 3 vaikus, ir dvi 
seserys isz Camden, 'N. J. Lai
dotuves atsibuvo Shenandoah, 
Pa.

Laiszkas Isz Lietuvos

• Ponia Žaldariene isz Tama
qua, Pa., gavo laisžka isz Lie
tuvos ir “Saules” Redakcijai 
prisiuntė. Laiszkas Szitokis:

Laipkriczio (Nov.) 11, 1944. 
Brangi Tetuko:

Mes pasiilgę sveikinam tetu
ko, tetenuka, Onute, Albinuka 
ir Juozuka.

Pradedami raszyt laiszkeli, 
turiu atsipraszyt užtai kad ra- 
szau ant 'blogos popieros ir su 
paiszeliu, kai po karo tai nieko 
neradom, nei raszalo nei korte
liu.

Kaip gyvenat, ar visi sveiki 
gyvi ? Mes seniai laukiam kad 
ateitu koks laiszkas, kad nors 
per laiszkeli galėtume pasi
keisti bent koki žodeli ir suži
noti kaip jus gyvenate, ar svei
ki, gyvi, nes per ta laika daug 
visko pergyvenom ir skausmo 
ir nuliudimo, ypacz 1941 me
tuose, kai užėjo Vokiecziai mes 
turėjom daug skausmo per- 
neszt kai isz mus iszskyre tete 
ir nužudė. Per dabartini frontą 
Vokiecziai traukdamiesi sude
gino visa musu aplinke ir musu 
trobesius. Liko stu’ba be langu, 
be duriu, sienose didžiausios;

galva laužyti, manstyti, kai jie 
gali radijo atsisukti ir klausy
tis. Visi tie patogumai labai ge
ri ir mums malonus, bet, jie gy 
vus tinginius isz musu padare. 
Dabar net ir dainuoti eina isz 
mados. Kam ežia muczytis ir 
savo baisa lavinti, kai gali tik 
guzikeli paspausti ar penktuką 
in maszina inmesti ir tau kokia 
ten dekaltuota, iszpudrota gel
tonplauke laksztingalele savo 
maloniu balseliu padainuos ir 
tave palinksmins.

Czia, rodos, ne vien tik musu 
mokyklos kaltos, ne tik musu 
vaikai kalti, bet ir mes patys ta 
tinginsystes liga užsikreteme.

WEIMAR, VOKIETIJA. — 
Jau menesis praėjo kai Vokie
cziai suklupo. Beveik visur Vo
kiecziai dabar jaueziasi daug 
geriau ir sako kad jie džiaugia
si kad jau sustojo visi tie szau- 
dymai, bombardavimai ir 
žmogžudystes. Jie su atsidūsė
jimu sako “Acziu Dievui” 
kad Amerikiecziu bomberiai 
daugiau, jau juos nemuezina.

po bausme insakyta klausyti 
savo motinu. Tai kaip tik prie- 
szingai visiems Naciu insaky- 
mams. Naciai sake kad vaikas 
priguli valdžiai, o ne tėvams. 
Matyti kad motinos iszsiilgo 
savo vaiku. Dabar žmoniszka 
tvarka vėl vieszpatauja.

Tik retas kuris Vokietis da
bar rūpinasi apie politika.

i Jiems daug labiau rupi ka jie 
valgys sziandien, rytoj ir po
ryt. Jie klauso Karo Sztabo kai 
jiems pataria sėti, akėti, kad 
turėtu maisto ant žiemos.

Kai kurie, taisosi savo, na
mus, kiti jieszkosi vietos gy-

Amerikiecziai stacziai pasa
ko Vokiecziams kad jie turi 

nes 
nieko negali tikėtis gauti isz 
Amerikos. Vokiecziai turi pa
tys dabuotis.

Tie, kurie dar turi radijas 
klausosi žinių isz Berlyno. Czia 
visos žinios yra Sovietu ranko
se. Sovietai per radija vis kal
ba apie visokius pasilinksmi
nimus ir sako kad maisto yra 
ir per daug, kad Rusija daug 
maisto siunezia ir dar daugiau

venti, bet visi paklusniai dirba maistu patys apsirūpinti, 
jiems užduotus darbus.

Milijonai Vokiecziu vyru 
dar nelaisvėje, tai Vokietes 
moterys visur kur tik pasisuki. 
Jos dabar džiaugiasi, galima 
beveik sakyti kad juos myli 
pildyti Karo Sztabo insaky- 
mus. Vienas griežtas visoms 
motinoms insakymas yra kad 
vaikai turi būti motinu aprūpi
nami, o ne valdžios. Ir vaikams

Tie kurio prisiunezia 
Iaiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar-

nekenezia mokintis savo kal
bos.

Isz vienos puses, mokytojai; kad ne tik vaikai, bet ir mes pa
sako, kad jeigu jaunus vaikus tys nepaisome; kita, kad vai- 
pradineje mokykloje imsime kai mokyklose sziandien yra 
Anglu kalbos ir gramatikos per daug lepinami; treczia kad 
mokinti, tai nebus laiko nieko 
kito mokinti. Ir jie toliau aisz- 
kina kad jie neturi gana czieso, 
laiko užsiimti kalba ir grama
tika, nes sziandien yra devy
nios galybes visokiu nauju 
mokslu ir užsiėmimu.

Isz kitos puses, kiti aiszkina 
kad mokiniams būtinai reika
linga iszmokti Anglu kalbos krutamuosius paveikslus nuei- 
gramatika jeigu jie nori Loty- ti. Kam jiems protauti ar savo 
nu kalbos mokintis. Jie toliau 
aiszkina kad Lotynu kalba 
sziandien isz mados iszejus, ne
reikalinga. Tai kuriems ga
lams reikia ir Anglu kalbos 
gramatikos. O tu puskeptu mo
kytoju protas nesupranta kad 
didžiausia ir geriausia priežas
tis mokintis Lotynu kalbos yra 
kad toks mokslas padeda isz
mokti ir Anglu kalbos.

Per penkis metus man teko 
dirbti, darbuotis ir mokintis su 
Universitetu studentais Phila- 
delfijoje, kurie jau buvo už
baigė kolegijas ir turėjo augsz- 
tus mokslo laipsnius; ir per pa- 
statuosius du metu man teko 
augsztesniosios mokyklos, mo
kinius tikėjimo mokinti per ta 
taip vadinama “Religious Re
lease Time.” Ir galiu drąsiai 
sakyti kad nei Universitetu
studentai nei High School,'kės, nes kitai]) tokius Iaiszkus 
augsztesniu mokyklų mokiniai nepriimsime. Postkartes reika- 
nemoka nei Anglu kalbos nei lau'je marke už 1 centą; laisz- 
Anglu gramatikos. Jie nemoka kaip po 3 centus ;special delive- 
ir nenori iszmokti, nepaiso. Į rY P° 16c., o registravoti laisz-

Kai kurie mokslincziai ir kai reikalauje 23 centu, 
mokytojai aiszkina ir teisina1 NEUŽMIRSZKITE!—jeigu 

Į kad Anglu gramatika baisiai siuntinesite tokius Iaiszkus be 
sunki ir paini, ir už tai musu pacztiniu ženkleliu, taipgi jei- 
vaikai ne tik nemoka, bet ir ne-' nebūna užtektinai markiu 
simokina. Dar kiti pataria kad anl laiszku, tai iszdavysta ne
kalbos mokslas ir gramatikos priims tokes post-kartes ir 
mokinimasis yra visai nereika
lingas ir tuszczias brangaus 
laiko aikvojimas. Tai mokslin- 
cziu ir raszytoju dalykas, o pa
prastam studentui ir mokiniu 
nereikalingas.

Vaikas, pabaigęs High 
School, per dvylika metu 
mokslo suolą trynes, nemoka 
kaip laiszka gerai ir taisyklin-

skyles iszszautos, bet dar sut-'gai paraszyti, negali geresnio 
’ varkem, bus galima gyventi, laikraszczio suprasti, nepajie- 
Viska buvom nuo ugnies užka- gia rimtesni veikalą, knyga 
sežemeje: ru'bus ir sziaiip rei
kalingus daigtus, bet kai fron
to metu reikėjo pasitraukti, tai 
kai parėjome tai nieko nera
dom. Viskas buvo iszkasta isz 
žemes. Tik džiaugiamės kad li
kome gyvi.

Kad ir vargingiau pragyven
sime, nieko nepadarysi nuo li
kimo niekur nepabėgsi. Kokis 
yra skirtas likimas toki reik ir 
vargt.

Jonas jau vedes, susilaukė 
sunaus. Asz taip pat iszteke- 
jau, vyra gavau gera tai ir bai
giu raszyt laiszkeli. Tardama

iaiszkus nuo paczto!

Mahanoy City
Balsuotojai!

Prezidento Roosevelto at
mincziai iszleidziama paczto 
ženklu po lb - 2b - 3d - 5 cen
tus. Czia parodo vienas vaiz
duoja vasar-nami kuriame 
Rooseveltas mirė, kitas pa
rodo Balt-nama Washing
ton, D. C.

AKYVI TRUPINELE1

— Szvaicarijos oszkos yra 
laikomos didelio j e pagodoneje, 
nes kas ožka paspirtu, tai už
moka bausmia. Jeigu oszka su
tinka ant ulyczios, tai reikia 
j i ai duoti pirmybe ir stoti in 
szali.

— Ant kožnos keturakampi- 
nes mylios mariu, randasi fe
nais 120 milijonu žuvu.

— Japonijoj jaunamarte 
priesz vinezevone uždega ug- 
nia ant kurios abudu su jauni
kiu sudegina visas savo zobo- 
veles su kurioms bovinosi kada 
buvo vaikais.

E2, F2, G2, 112, 
iki Birželio 30 d.
K2, L2, M2, N2, P2,
Liepos (July) 31 d.’Ženkleliai:
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki 
Birželio 30 d. Ženkleliai: T2, 
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai-: Y2, 
Z2, Al, Bl, Cl, geros 
piuezio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis 
knygutėje Nr. 4 del
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug. 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5 
(1943-44m., szildymo laiko) ir 
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45 
m., szildymo laiko) geri iki 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.

Gazolinas: A-15 kuponai bai
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
ponai B6, B7, C6, C7, geri iki 

1 ateinanezio praneszimo.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKAS GRABOR1US

Laidoja knnns numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

perskaityti.
Kaip tankiai per prakalbas 

ar per susirinkimus szitas kal
bos nemokėjimas pasirodo! 
Jeigu paprastas darbo žmoge
lis savotiszkai szneka ir nemo
ka taisyklingos kalbos, tai dar

sudiev, sudiev! Pasiilgę 
kiam nuo jusu laiszkelio. 
raszysit laiszka, siuskit 
drausta.

lau-

ap-

Albina Stanelyte.
Petras Stanelis, 
Keturvalakių pa rapija, 
Kaimo Geiszteriszkiu.

Balsuokite Už

Wm. A. Vinehofsky
Meldžiu Jus mane suszelpti sa
vo balsais ant svarbaus urėdo

Rinkėjo Taksu

Jeigu busiu iszrinktas ant szio 
dinsto, tai prižadu isz pildyti ji 
teisingai. Gyvenu czionais 

visa savo gyvenimą.

Rinkimai, Utarninke, Birželio- 
June 19, 1945

Praszo jusu balso ir paramos!! 
Narys Szv. Juozapo Parapijos 

Mahanoy City, Pa.

— Nekuriosia dalysią Kinu, 
žmonis užkenka kiaules ir ma
žus vežimėlius, kuriuos naudo
je ant pervežimo visokiu tavo- 
ru isz vieno miesto in kita.
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Our armies, our navy need more guns, more amirttmition, more food—more 
of all the supplies that go toward victory . .. and they need them now!
That’s why you are being asked to back them in the biggest, 
toughest War Loan Drive ever—the Mighty 7 th IF ar Loan, 
NOW! Your fighting dollars are needed, urgently needed, to 
help pay for fighting equipment—you must lend your share. Find 
your individual quota of extra War Bonds, and meet it! The 
quota is larger—because the Mighty 7th is really two War Bond 
Drives in one—but remember, when you buy War Bonds you 
don’t give, you invest. You’ll get back every cent you put into 
War Bonds, and more! t
Buy more War Bonds now—our fighting men are making even 
bigger sacrifices for victory!

BUY BIGGER WAR BONDS NOW-

THE

WAR LOAN

IN^THE MIGHTY SEVENTH WAR^LOANI

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 Su v. Valstijo
se metams $1.00; 
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. |




